
FÖLDGÖMB
A megismerés kalandja www.afoldgomb.hu A l a p í t v a :  1 9 2 9

A  m a gya r  F ö l d r a j z i  Tá r s a s á g  f o lyó i r ata

940 Ft | 3 € | 14 lej 2017. április

A Hideg Part
Svalbard

atomkor, atomváros 

Formosa aranykincse Tajvani tea

A Kárpátok sárkányai

Kalibata-életmód 

barlangi medvék

Jakarta

Paks

Oroszok a spájzban
birodalomépítés

Az „Orosz Harkály” Csernobil–2



2017. ÁPRILIS 29.

10.00—19.00

MILLENÁRIS 
D. CSARNOK

K U T A T Ó E X P E D Í C I Ó K

FESZTIVÁLJA

WWW.FELFEDEZOKNAPJA.INFO PEDALOCAFE

KINCSKERESÉS

VITROLÁSSAL ALASZKÁBAN

FELSZÍNALATTI VIZEK NYOMÁBAN

BALATON

KÉRÉSZEK AZ ASZTALON

ÛRKUTATÁS

DINOSZAURUSZOK

GYERMEKPROGRAMOK

HÉ
TP

RÓ
BA

JÁ
TÉ

K NYEREMÉNYEK

INGYENES BELÉPÉSMETEOROLÓGIA, PROGNÓZIS

JEGES-ÓCEÁNI TENGERJÉG

PET KUPA

A MARSI VÍZ NYOMÁBAN

MARS-KUTATÁS

ATACAMA-EXPEDÍCIÓ

BARLANGOK 3D-BEN

KLÍMAKUTATÁS

BÚVÁRMERÜLÉS A FELHÔK FELETT

T Û Z F Ö L D I  J É G V A R Á Z S

TAKARÍTÁS A VILÁGÛRBEN

PLANETÁRIUM

FÖLD ALATTI EXPEDÍCIÓK

AD
AT

VA
DÁ

SZ
OK

KÖZÉPPONTBAN
A VÍZKINCSÜNK

Médiatámogatók:

Támogatók:

Szerencsejáték 

Service Nonprofit Kft.

MAGYAR
FÖLDRAJZI
TÁRSASÁG

Kiemelt támogató: Szakmai támogatók:



ejtélyes oknál fogva megle-
pően meredeken nő a mesz-
szi, északi területek turista-
forgalma. Vagy nem is oly

megmagyarázhatatlanul...? 
E korántsem olcsó vidékek a

romantikus, romlatlan vadon meg-
testesítői, ahol kevesen élnek, nagyok
a távolságok, borzongató és egyben
csodás a tájkép, tiszta a környezet,
és alapvetően nyugodt, biztonságos
helyszínek, mégis a kalandos felfe-
dezés turistaélményét rejtik.

A Spitzbergákon az alig 3000
helyire ma évi 50 ezer látogató
jut. Grönlandra közel 100 ezren
érkeznek, de az óriássziget összné-
pessége bő 50 ezres. Az alaszkai
700 ezres lakosság mellé 2 millió
turista jön. És persze a rövid, két
hónapos nyári látogatószezon min-
dent visz… De kétségkívül Izlandot
éri a legnagyobb turistaterhelés. A
330 ezres ország ebben az évben
várhatóan 2.3 millió vendéget fo-
gad! A 90-es évekhez képest meg-
tízszereződött a turisták száma –
kérdés, vajon meddig tartható még
ez a természeti látnivalókat meg-
célzó, elképesztő látogatóözön? 

Megsokszorozódott a bérbe
adható autókészlet, komoly par-
koló- és szálláshelybővítések zaj-
lanak, ugyanakkor a többség a
fenséges vadonra kíváncsi. Gyakran
új utakon, lábnyomok nélkül, ka-
landdal teli. Ám ez – törvénysze-
rűen – egyre inkább korlátokba
ütközik. Bár a szabályozás még
messze van az észak-amerikaitól,
ahol helyenként már sorsolják, ki
lehet részese a nagy látványnak-
kalandnak, de legalábbis szűk kvó-
tákhoz és rendkívül korai regiszt-
rációhoz kötik a híres terepek fel-
keresését. Ugyanakkor már Izlan-
don is tilos mindennemű offroad
járműhasználat (miközben két 
évtizede az egyetlen megkötés úgy
szólt, hogy nem szabad élő nö-
vényzetre hajtani…).  A Gejzírnél
épp tesztelik, melyik a legteherbí-
róbb környezetbarát járdaanyag,
máshol csér- és lundatelepeken
kell távol tartani a látogatókat a
fészkelőhelyektől. A kínzó fejtörő
ugyanakkor megválaszolatlan: igye-
keznünk kell, ha mindent látni
akarunk, de hogyan kerüljük el a
környezeti stressz fokozását?

Az izlandra érkező turisták
számának változása 
az utóbbi 20 évben
Talán épp most válik
kezelhetetlenné a növekedés?

r

Tömegek északon
Dr. Nagy Balázs, főszerkesztő

Forrás: Icelandic Turist Board
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Francsics László:
A föld bolygónővére – a kegyetlen vénusz

jakab Gusztáv: kakasmandikó 

ladányi tamás: jégbe fagyott csillagok

prohászka zoltán: attila randevúja – a tullni nibelung-emlékmű 

Rázsi András: böjti szelek 

balázs istván „balu”: a pingvinek királya 

francsics lászló: az esthajnalcsillag – az árnyékot vető bolygó 

miehle dániel: a csodás tramuntana 

lellei lászló: kúttalan utakon?

Morvai szilárd: sinka

gasparik mihály–virág attila: a kárpátok sárkánya 
A lélektannal foglalkozók szerint az álomban megjelenő medvealak a szülőt, főképp az apát, 
így az erőt, a biztonságot, a támaszt és a védelmet (vagy az arra való vágyat) szimbolizálja.

Nánay mihály: csernobil–2, az „orosz harkály”
Korábban a térképeken nem is szerepelt (vagy ha igen, akkor egy használaton kívüli úttörőtáborként),

pedig korántsem nehéz észrevenni, és legkevésbé sem a „pajtások” használták...

polgár andrás: kalibata
A Dél-Jakarta területén fekvő 12 hektáros Kalibata nevű szupertömb maga a város a városban: 

a társadalom jelentős szeletét befogadó, különleges terület, nagyjából 70 000 lakossal. 

hoppál krisztina: formosa aranykincse
Míg itthon a tea sokszor csupán a megfázás tüneteinek enyhítésére szolgáló, szinte 

kötelezően cukorral és citrommal ízesítendő, meleg ital, addig Keleten – így 
Tajvanon is – a kultúra szerves része, balzsam testnek és léleknek. 

pete márton: oroszok a spájzban
A Szovjetunió összeomlása után válságos korszakot élő állam a 2000-es évek elejétől fokozatosan 

erőre kapott, és a társadalmi stabilizálódás és gazdasági megerősödés mellett az egykori cári, 
majd szovjet birodalmak örököse ismét nagyhatalmi babérokra tör.

tamáska máté: paks – avagy az atomkorszak urbanisztikája
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Az éjszakai égbolt második leg-
fényesebb égitestje, a Naprendszer
Naptól számítva sorrendben má-
sodik bolygója, a Földhöz típu-
sában, tömegében és méretében
nagyon hasonló kőzetégitest. 
A szépség római istennőjének
nevét viseli... 

pp e hasonlóságok miatt
tanulságos a Vénusz tükré-
ben vizsgálni, hogy mennyi
mindennek kell teljesülnie

ahhoz, hogy egy bolygó tartósan
életnek adhasson otthont. A korai
víziókkal ellentétben, melyek a
sűrű, átláthatatlan vénuszi felhők
alá fülledt, párás esőerdőket kép-
zeltek el, a Föld belső bolygó-
szomszédja tökéletesen lakatlan.
Nem csoda: a méretét leszámítva
a Vénusz minden lényeges jellem-
zője radikálisan eltér a Földétől.

A Föld az úgynevezett lakható
zónában kering a Nap körül, 
vagyis se nem túl közel, se nem
túl messze az éltető energiafor-
rástól. Ezzel szemben a Vénusz
túl van azon a belső határon, ahol
a légköri üvegházhatás még sza-
bályozott formában tud létezni.
A fiatal Vénusz légköre sokkal
több hőt csalt csapdába, mint a
Földé, s bár a létük korai idősza-
kában a két bolygó jobban ha-
sonlított egymásra, mára az üveg-
házhatás megszaladt… A Vénusz
feltételezett óceánjai s azzal együtt
teljes vízkészlete elpárolgott, majd
a vízmolekulák az ionizáló sugár-
zás hatására felbomlottak, és a
Földre jellemző erős mágneses
mező híján végérvényesen elhagy-

ták a bolygó légkörét. Ma töké-
letesen száraz hőség uralkodik a
felszínen, így a Vénuszon nem
alakult ki a szénkörforgás. A szén
nem tud visszatérni a felszín alá,
hanem szén-dioxid formájában
uralja a Naprendszer legsűrűbb
légkörét, ahol az üvegházhatás
miatt a 460 °C-os légkörből a
magasabb hegycsúcsokra ritka fél-
vezető kémiai elemekből, például
bizmutból esik a hó.

Ám, ha nem lenne ilyen gyil-
kos a légkör, akkor
sem boldogulna az
élet egykönnyen a
szépség istennőjének
bolygóján. A Vénu-
szon egy év csupán
225 nap, azonban

egy nap kétharmad földi év! A
Vénusz tehát lassabban fordul,
mint ahogy kering, emiatt a lég-
kör felsőbb rétegeiben óriási, 300
km/h-s szelek fújnak, melyek 4-
5 naponta körbejárják a teljes
bolygót. A szél felszíni sebessége
viszont nem nagy, de az áramla-
tok a légkör sűrűsége miatt még
köveket is megmozgatnak! 

Ha lenne élet, ami ezt is túl-
élné, szembe kellene néznie egy
egészen szokatlan jelenséggel: a

A Föld bolygónővére
Szöveg: francsics László

A kegyetlen Vénusz

A Vénusz teljes vízkészlete
elpárolgott, majd a vízmolekulák

az ionizáló sugárzás hatására
felbomlottak...
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A Vénusz tél végi fázisváltozását az esti égbolton Varga János örökítette meg 25 cm
tükörátmérőjű távcsővel, CCD kamerával, a budapesti Csillaghegyről a saját
csillagdájából január 19. és február 22. között. Mindeközben a Vénusz Földtől mért
távolsága a két égitest naprendszerbéli mozgásának köszönhetően 94,3 millió
kilométerről 58,5 millió kilométerre csökkent

varga jános
amatőrcsillagász, a

távcső és a csillagos ég-

bolt szeretete 47 éve fűzi

ehhez a hobbihoz

francsics lászló
építészmérnök, fotográfus,

egyetemi oktató, a hazai

asztrofotós-mozgalom

egyik fő szervezője

http://www.ptes.hu

bolygófelfordulással. Csilla-
gászok űrszondás radarmé-
résekkel megszámolták a 
Vénusz becsapódásos kráte-
reit, és nagyjából ezret talál-
tak. A Holdon és a Földön a
meteorkráterek – koruktól füg-
gően – különböző lepusztultsági
fokúak. A Vénuszon azonban a
legtöbb kráter azonos állapotú,
mintha ugyanabban a korban ke-
letkezett volna, pontosabban: egy
bizonyos kor után jöttek létre.
Ebből arra következtettek, hogy
a felszín teljes egésze kb. 500 mil-
lió évvel ezelőtt teljesen újjáala-
kult. Ezért a vénuszi vulkanizmus
tehető felelőssé. A Vénuszon
ugyanis nincs lemeztektonika,
melynek során például a Föld
hője szabályozott körülmények
között, így többnyire békésen tá-

vozik a mélyből az óceánfenéki
hátságokon keresztül. Ezzel szem-
ben a Vénusz belső melege
500–800 millió év alatt felhalmo-
zódik a kéreg alatt, és alulról fel-
olvasztja azt. Ez rendkívüli mére-
teket öltő vulkáni tevékenység
kialakulásához vezet, melynek so-
rán a Vénusz felszíne alig 100 mil-
lió év alatt szinte teljes egészében
elpusztul és újjáalakul.

Ha a Vénusz óriás tűzhányók-
kal tűzdelt felszínét szeretnénk
megpillantani, arra sem saját sze-
münkkel, de még távcsővel sincs
lehetőségünk. A bolygó légköré-

nek felső rétegében a vékony
kén-dioxid felhők hófehér,
átlátszatlan felhőpaplant von-
nak az égitest teljes egésze
köré. Innen időnként kénsav-
esők hullik, azonban a maró

esőcseppek sosem érik el a felszínt,
25 km magasan elpárolognak a
hőségben. A földi amatőr távcsö-
vek egyetlen látnivalója a bolygó
fázisváltozásai, azaz a Nap által
megvilágított és árnyékos részei
arányának változása, ami szeren-
csére a legkisebb távcsövekkel is
igen látványos jelenség!

A Vénusz belső melege 
500-800 millió év alatt

felhalmozódik a kéreg alatt, 
és alulról felolvasztja azt. 
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z egyik legdekoratívabb
tavaszi növényünk, a ka-
kasmandikó (Erythronium
dens-canis) összetéveszthe-

tetlen faj. Bíborrózsaszín virágaival
márciustól áprilisig találkozha-
tunk a bükkösök és gyertyános
tölgyesek aljnövényzetében. Ha-
zánkban a Dél- és a Nyugat-
Dunántúlon néhol még gyakori,
de kisebb állományaira az Aggte-
leki-karszton és a Bükkben is rá-
lelhetünk. 

A kakasmandikó virágai a hőre
jellegzetes mozgással reagálnak.
Reggelente a napsugárzás hatására
rózsaszín leplei teljesen hátrahaj-
lanak. A növény leveleit szabály-
talan, lilásbarna foltok tarkítják,
de a mintázat minden példányon
más és más. Legérdekesebb azon-
ban a növény hagymája, melynek
alakja a kutyák fogára emlékeztet,
innen kapta a faj a tudományos
nevét is (dens canis). A kakas-
mandikó magjai is különlegesek.

Porcelánosan csillogóak, 4-5 mm
hosszúak, és rajtuk jellegzetes füg-
gelék, úgynevezett elaioszóma ta-
lálható. A kukacszerű képződ-
mény, magyarul hangyakalács,
egyfajta csalétek, segítségével a
mandikó hangyákat „veszteget
meg”. A rovarok az olajokban és
szénhidrátban gazdag csalétket a
bolyba szállítják, miközben a nö-
vény magját is terjesztik.

A kakasmandikó Magyaror-
szágon védett növény.

Kakasmandikó
Szöveg és kép: Jakab Gusztáv

Hangyakalács
A kakasmandikó magjainak
jellegzetes függeléke hangyák
csalogatására szolgál

A felkelő Nap első sugarai
nyitják fel a kakasmandikó virágát

A

jakab gusztáv
biológus, botanikus, 
a Szent István Egyetem
AGK egyetemi docense





Jégbe fagyott
csillagok

„Ragyogó holdvilág ömlött végig
a hófoltos jégmezőn, a csillagok
szinte sziporkáztak, s a végtelen
nyugalmat és csendet csak a jég
hatalmas durranásai szakították
meg” – olvashatjuk Cholnoky Jenő
festői leírását (Balatoni Szemle,

1942. december), miután sátrából
kimászva rácsodálkozott az éjszakai
Balaton elébe táruló látványára. 

A jeles, veszprémi illetőségű
geográfus mondatai ötlöttek fel
bennem, mikor januárban Siófokon
az Aranypart mentén fényképeztem. Szöveg és kép: ladányi tamás

8 FÖLD ÉS ÉG
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A hízó jég időszakában – főleg
a déli parton – kialakuló alakzatok,
turolások, rianások, jégtorlaszok
nagyszerű látványt nyújthatnak.
A kép készítésének alkalmával a
páratlan látképhez metsző északi
szél is társult: a mínusz 10 °C-os

levegő így még zordabb hőérzetet
jelentett. 

A háttérben a part menti te-
lepülések fényei látszanak Bala-
tonfüredtől Balatonalmádiig, míg
az égi látványt a Göncölszekér
jellegzetes hét csillaga uralja.

ladányi tamás
asztrofotós, tanár, 
a csillagászat és a 
földrajz kapcsolata 
jelenik meg munkáiban

9
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ulln an der Donau hangulatos
alsó-ausztriai kisváros Bécstől
alig félórányi vonatútra. Az
ókorban még Comagenaként

ismert várost a rómaiak alapították,
azután a középkorban egy ideig 
a Babenberg-házi osztrák őrgrófok
egyik székhelye volt. Az 1200
körül keletkezett német hőskölte-
mény, a Nibelung-ének szerint a
városban találkozott Etzel, azaz
Attila hun király és leendő neje,
Krimhilda burgundi királylány.
Őt Attila utolsó, germán szárma-
zású feleségével, Ildikóval is szokás
azonosítani. 

A történet szerint az uralkodó
pompás lovagi játékokat rendezett
menyasszonya tiszteletére, az es-
küvőre pedig Bécsben került sor.
Mindez ugyan csak legenda, ám
az, hogy a költő Tullnt nevezte
meg Attila és Krimhilda találko-
zása helyszínéül, a Duna menti
város korabeli jelentőségét mu-

tatja. A helyszínválasztásban annak
is szerepe lehetett, hogy 250 évvel
az eposz keletkezése előtt Tulln tá-
jéka a Keleti Frank Birodalom része
volt, azaz a német területek és 
Magyarország közötti határvidék-
nek számított.

A mondabeli találkozó és az
azt követő ünnepségek emlékére
Tulln városa 2005 nyarán szobor-
csoportot és szökőkutat avatott
fel a Duna-parti sétányon, a tör-
ténelmi belvárosban. A Nibelun-
genplatzon található emlékmű azt
a pillanatot örökíti meg, amint
Krimhilda, leszállva lováról, először
találkozik Attilával. A balról és
jobbról – változó erővel – áramló
két vízsugár középen egyesülve
csorog a medencébe, Kelet és Nyu-
gat váltakozó erejű, de mégis har-
monikus összefonódását szimbo-
lizálva. A kút medencéje előtt
bronzból készült, nyitott könyv
fekszik írópennával, ez lenne maga

a Nibelung-ének. A bal oldali
lapon a hőseposz versszakai olvas-
hatóak, a jobb oldal üres, ez jel-
képezi az ismeretlen jövőt.

A szoborkompozíció köz-
pontjában az esemény  főszerep-
lője, Attila áll. A hun király bal
kezét kardja markolatán pihen-
teti, jobbjában apró virágot tart,
s mosolyogva fogadja aráját. Mö-
götte kísérői, a főméltóságok kö-
vetkeznek: a király öccse, Bleda
(Buda), illetve két germán fejede-
lem, Gibich és Dietrich von Bern.
Leghátul Attila kisfia szalad, játék
kardot tartva jobbjában. Alakjával
a Nibelung-ének költője Attila és
Krimhilda frigyére utal. Leghátul,
kis távolságra egy patkány figyeli
az eseményeket. 

A nyugati oldalon legelöl
Krimhilda hercegnő mutatkozik
be a hun király előtt. Mögötte áll
kísérője, Rüdiger von Mechelaren
őrgróf, aki az eposz leírása szerint
bemutatja úrnőjének Attilát és kí-
séretét. Krimhilda hosszú uszályát
két germán fejedelem fogja. A Ni-
belung-emlékmű alkotói szán-
déka szerint valóban méltó és
művészileg szépen megalkotott
jelképe két világ, Kelet és Nyugat
találkozásának. Nemcsak Tulln
városának lett kiemelkedő neveze-
tessége, de az egész Duna menti
régió történelmi összefonódásá-
nak jelképévé is vált.

ATTILA RANDEVÚJA
A tullni Nibelung-emlékmű

Szöveg és kép: Prohászka Zoltán

T

Prohászka zoltán
a bécsi Diplomáciai
Akadémia hallgatója.
Utazásai során a
kultúra, a történelem
és a természet között
keresi a kapcsolatot
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zent Mihály öltöztet, Szent
György vetkőztet – tartja a
népi szólás. Április hónapra
igen sok jelzőt akasztott a nép.

Nevezik szeszélyesnek, bolondos-
nak is, amire van is nyilvánvaló
magyarázat, ugyanis ebben a hó-
napban még nagyon sok minden
megtörténhet az időjárásban. Nem
ritka, hogy még lehullik egy kevés
hó: igaz, elvétve, vagy inkább so-
sem marad meg tartósan. Gyakran
fordulnak már elő nyarat idéző
melegek, ráadásul a szélsőségek pár
napon belül, nem kevés fejfájást
okozva az időjárás-változásra érzé-
keny társainknak – sokszor a szó
szoros értelmében. 

Természetesen őseink Szent
György havában is figyelték az idő-
járást, és próbáltak rendszert találni

e valóban szeszélyes időszakban is.
Az egyik ilyen megfigyelés április
25-re, Szent Márk napjára vonat-
kozik: „A fülemüle énekére javal-
lott figyelmezni, mert ha megszó-
lal, dalával csodás tavaszt hirdet.
Ha hallgat, akkor változékony ta-
vaszra van kilátás.” Sajnos, a min-
dennapos meteorológiai gyakor-
latban nincsen a fülemüleének
figyelésére alkalmas standard esz-
köz, így e megfigyelést nem lehet
se megerősíteni, se cáfolni… 

Van azonban egy másik meg-
figyelés, amit a néphagyomány 
a böjti szelek néven emleget. A
húsvét a tavaszi nap-éj egyenlőséget
követő első holdtölte utáni vasár-
napra esik, tehát nincs kijelölt 
időpontja a naptárban, mint álta-
lában a többi ünnepnek. Legko-

rábban március 22-én, legkésőbb
pedig április 25-én lehet, és ezt
előzi meg egy negyvennapos idő-
szak, a nagyböjt, ami így február
12-e és április 23-a között lehet,
függően a húsvét időpontjától. Ele-
ink megfigyelték, hogy a nagyböjti
időszak magával hozza a szelet is,
azaz ilyenkor az átlagosnál erősebb
a légmozgás. A jelenséget böjti sze-
lek névvel illették. 

Ne feledjük, hogy a Kárpát-
medence közepesen szelesnek
mondható, ezért a megszokottól,
az átlagtól való kevés eltérés is fel-
tűnő lehet. Ábránkon jól látszik,
hogy valóban, a Kárpát-medencé-
ben a lehetséges szélmaximum a
nagyböjti időszakra tehető, és ezen
belül is Szent György hava a leg-
szelesebb.

Böjti szelek
Szöveg: Rázsi András

harmincéves szélátlag 
a Kárpát-medencében

S

napi átlagszél

átlagos szél

rázsi andrás
meteorológus, 
az eszterházy károly
egyetem oktatója, 
az omsz munkatársa
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királypingvin (Aptenodytes
patagonicus) az egyik legna-
gyobbra növő pingvinfaj, 
legizmosabb egyedei elérik

a méteres magasságot is! Sokszor
úgy jellemzik, hogy a parton eset-
lenül cammog. És valóban – a víz-
ben jóval felszabadultabban és
könnyedebben mozog.  Ám tisz-
tázzuk gyorsan: szárazföldön ilyen
büszkén és délcegen korzózó ma-
dárral még nem hozott össze a sze-
rencse. De ez nyilvánvaló, hisz ő 
a király! A habokból kiemelkedve 
– már-már embert idéző mozdu-
latsorokat követően – nyomban az

ámulók tudtára adja, hogy megér-
kezett, és kétséget kizáróan azonnal
megkezdi szárazföldi sétáját. A fej
és az úszók vízmentesítő megrázá-
sát a „béjvacsos” hölgyek is simán
megirigyelhetnék.  

A környéket hirtelen elözönlő
„paparazzi” fotósok tömegét meg-
lepően jól és könnyedén kezelő állat
nem kis feltűnést keltett a chilei
Punta Arenasban, Dél-Patagóniában,
ahol a gyorsforgalmi úttól néhány
méterre szállt ki a Magellán-szoros
vizéből. Az pedig, hogy az ismert
tűzföldi kolóniájától jó 120 km-re
kóborló, még nem ivarérett vagy

költési időn kívüli egyed pont a
legforgalmasabb település központi
részén kössön ki, még a sokat látott
helyieket is meglepte. 

A faj a déli tengerek madara,
így az Antarktiszt körülvevő 
szub-antarktikus szigeteken honos. 
Költési időn kívül azonban óriási
távolságokat is megtehet, már Dél-
Afrika és Ausztrália partjainál is lát-
ták kóborló példányait.

A pingvinek királya
Szöveg és kép: balázs istván „balu”

A

balázs istván „Balu”
ornitológus, 
elsősorban ragadozó
madarakkal és azok
védelmével foglalkozik



TELEKI SÁMUEL FELFEDEZŐ KLUB
UTAZÁSOK A GÖRGÉNYI-HAVASOKTÓL AZ ALTÁJIG ÉS ALASZKÁIG   

YUKON
TARTOMÁNY (Észak-Kanada) és 

ALASZKA
Körutazás Juneau-tól 
a Yukon és a Klondike

aranymezőiig

2017. július 3–15.
10 fős, kiscsoportos létszám. Helyszíni közlekedés 

10 személyes különbusszal, komphajón és vasúton. 
Szállás: színvonalas szállodák, lodge-ok 2 ágyas szobáiban

Kanada és Alaszka határvidékének északi vadonja az Aranyláz földje. 
Skagway (USA) vagy Dawson City (Kanada) fából épített városai mai is őrzik

a XIX. század hangulatát, az ide özönlő aranyásók és szerencsevadászok
históriáit. Ma is vehetünk (jó szerencse esetén lelhetünk) aranyrögöt, ezüst-
tömböket – vagy helyben készült ékszereket, netán coboly-, farkas-, esetleg

hiúzgereznát. Földünk legnagyobb, nem sarkvidéki jégmezői alatt vezet
utunk az atabaszka indián törzsek (tucson; hán; tanana) földjein, egészen 

a Top of the World főút fordulójáig. Jack London nyomain járva – sőt
házában üldögélve – idézzük fel a Vadon szava és az Aranyásók Alaszkában
világát, helyszíneit. Juneau-ból induló kalandjaink során átszeljük a Yukon

és a Klondike folyókat, Alaszka legszebb fjordjait, hajón, kompon 
és csónakban… Végigutazzuk a White Pass & Yukon Route Railway 
páratlanul festői vasútvonalát, s fakultatív módon felrepülhetünk 

Kanada jéggel borított tetejéhez, az 5959 m magas Mount Loganhoz is.
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mit az ókoriak Heszperosz-
nak neveztek, az ma sokak-
nak a Nap és a Hold után
az első csillagászati élmény,

gyermekkoruk kedves emléke, a
mesebeli nevű Esthajnalcsillag,
vagyis a Vénusz bolygó. Szemet
szúró, kiemelkedő fényessége
nemcsak a Nap közelségének kö-
szönhető. Az Esthajnalcsillag ra-
gyogása több különböző tényező
egybeesésének következménye. 
A Vénusz a Nap körüli keringése
során a Földhöz legközelebb me-
részkedő bolygó, emellett a na-

gyobb kőzetbolygók közé tarto-
zik, tehát a Földről nézve nagy 
a látszó átmérője, ebből követke-
zően a látszólagos fényvisszaverő
felülete is. Közelebb kering 
a Naphoz, mint a Mars, vagy a 
Jupiter, tehát a központi csilla-
gunkról nagyobb sűrűségben éri
a fény. Mindezt tetézi az a tény,
hogy a Vénusz, légkörében össze-
függő, hófehér felhőzet úszik, ami
rendkívül világos, így a bolygó –
amikor a pályájának Földhöz kö-
zelebbi felében tartózkodik –
megdöbbentően fényesnek tűnik,

Az Esthajnalcsillag
Az árnyékot vető bolygó

Szöveg: francsics lászló
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Idén kora tavasszal többen is
megfigyelhették a naplemente
utáni égbolt egyik legfeltűnőbb
jelenségét, egy, a napnyugta irá-
nyában feltűnően vakító, tűszerű
égitestet. A fénylő pontot az ókori
görögök Heszperosznak nevezték.
Ő volt a görög hajnal- istennő,
Éós fia. Ereiben azonban hiába
csörgedezett halhatatlan isteni
vér, Kephalosz, az apja halandó
volt csupán, s így nem csoda,
hogy Heszperosz alkonyi feltű-
nését követően nem sokkal az
égbolt teljes sötétségbe borul, s
ezután maga a fénylő pont is a
horizont alá bukik minden este,
hogy néhány hónap leforgása
alatt teljesen eltűnjön az alkonyi
fényben

A



Schmall Rafael
mérnök, Csillagparki
előadó, asztrotájkép-
fotós, amatőrcsillagász 

amire a csillagászok azt mondják,
hogy eme égitest mínusz 4,6 mag-
nitúdós. 

A magnitúdó egy vérbeli csil-
lagászati mértékegység, ami égi
objektumok látszólagos fényessé-
gét jellemzi, méghozzá a történeti
alapjai az ókori görög mitológiá-
val egyidősek. Hipparkhosz, a
rendkívül nagy hatású ókori gö-
rög csillagász a Kr. e. 2. században
többek között az összes állócsil-
lagot szerette volna lajstromba
szedni. A csillagokat a már-már
istenkáromlással felérő törekvése
során a tudós 6 fényességosz-
tályba sorolta. Az 1-es osztályúak
a legfényesebbek voltak, a 6-osak
a szabad szemmel még éppen ész-
revehetőek. Az utókor megtar-
totta Hipparkhosz skáláját, illetve
kiterjesztette azt mind a szabad
szemmel nem látható, mind 
pedig a csillagoknál fényesebb

égitestek felé is. Későbbi korok
lehelyezték a skála kezdőpontját
is, ami hosszú időn át az igen fé-
nyes Vega csillag volt, az ő mag-
nitúdószáma pedig a 0. A Vegánál
azonban vannak fényesebb égi-
testek is a Föld egén, melyek ér-
telemszerűen negatív előjelet kap-
tak. A csillagászok megmérték,
hogy a skála nem lineáris, hanem
logaritmikus, ahogy Hipparkhosz
részben szubjektív megfigyelései
és magának az emberi szemnek
az érzékelése is az. A skála minden
egysége két és félszer fényesebb
forrást jelöl, mint a nála eggyel 
nagyobb érték. Tehát az 1-essel
jelölt fényes csillagokhoz képest
a 0-ás Vega két és félszer, a mínusz
4,6 magnitúdós Vénusz több
mint százszor fényesebb! 

Ez elég ahhoz, hogy rendkívül
sötét, Hold- és fényszennyezés-
mentes égbolt alatt, tiszta időben,

a Vénusz fénye mellett megpil-
lanthassuk a saját árnyékunkat.
Ehhez többnyire világos és sima
árnyékfogó felületre van szüksé-
günk, ami lehet az érintetlen,
téli, havas föld, de akár egy köz-
világítástól és településektől kel-
lően távol álló ház fala is. Az ár-
nyék, bár halvány, de ha szemünk
a sötéthez hozzászokott, könnyen
kivehető, s mivel a Vénusz szabad
szemmel pontszerű forrásnak tű-
nik, az árnyék pereme a megszo-
kottól eltérően borotvaéles.

Mivel a Vénusz kisebb sugarú
pályán kering, mint a Földtest-
vére, keringési sebessége is na-
gyobb, így néhány évente a Nap
körüli pályáján haladva keletről
utoléri, majd nyugat felé maga
mögött hagyja a Földet, és ekkor
eltűnik az alkonyati égről, ahogy
azt tette néhány napja, március
25-én is. De szerencsénkre Hesz-
perosznak van egy féltestvére,
Phoszphorosz, a Fényhozó, aki
halhatatlan apától származik, s a
Nap előtt kelvén fényes égitest-
ként elhozza a hajnalt, majd a
nappali fényt. Bár a korai görög
kultúrában nem tudták, de Hesz-
perosz és Phoszphorosz mindket-
ten a Vénusz megjelenési formái.
Így hát azok, akik elszalasztották
az Esthajnalcsillag alkonyi meg-
pillantását, mostantól pirkadat-
kor, a Nap előtt felkelve még hó-
napokon át megtehetik azt.

A 180 fokos látómezejű februári
éjszakai panorámafelvételen 
a zselici csillagda falára a fotós,
Schmall Rafael árnyéka vetül 
a Vénusz fényében. A horizonton 
a kristálytiszta ég alatt 
az állatövi fény – benne maga 
a Vénusz-, és tőle jobbra a Tejút
látható. A figyelmes megfigyelők 
az Androméda-ködöt is észrevehetik
kép közepétől kicsivel felfelé

FEL A FEJJEL!
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francsics lászló
építészmérnök, fotográfus,

egyetemi oktató, a hazai

asztrofotós-mozgalom

egyik fő szervezője

http://www.ptes.hu



A csodás Tramuntana
Szöveg és kép: Miehle Dániel

A Földközi-tenger nyugati me-
dencéjében, Spanyolország és
Afrika között elhelyezkedő,
négy nagyobb és több kisebb
szárazföldből álló Baleár-szige-
teket szinte egész évben pi-
henni vágyó turisták lepik el. 
A fő sziget, Mallorca azonban 
– a végtelen szállodasorokon 
és nyüzsgő tengerpartokon
túl – a Tramuntana-hegység
vadregényes látnivalóival és pá-
ratlan kincseivel jóval többet
nyújt, mint egy egyszerű üdü-
lősziget. Ezt az UNESCO
2011-ben világörökségi hely-
szín díjjal ismerte el 

Mallorca a Baleár-szigetek legna-
gyobb tagja (3500 km2 – ez Tolna
megyénél valamivel kisebb terü-
let), tengerpartja viszont több
mint 500 km-nyi. A sziget déli

háromnegyede síkság – dombok-
kal és több homokos tengerpart-
tal, így igazi turistaparadicsom. Az
északi-északnyugati negyedben el-
helyezkedő Tramuntana-hegység
inkább a kirándulók körében nép-
szerű, az aktív pihenést keresők
kedvelt terepe.

Az északi partvonal rendkívül
tagolt, meredek sziklafalak és zeg-
zugos, nehezen megközelíthető,
elzárt öblök szabdalják. A világ-
örökségi védettséget élvező Kígyó-
öböl (Sa Calobra) kiemelkedik a
látnivalók sorából. Egy szűk ka-
nyonvögyről van szó, sziklafalakkal
szűkített, páratlan pa-
norámájú tengeri ki-
járattal. Eléréséhez
olyan szerpentinen
ereszkedünk, ahol
még önmagába for-
duló spirálkanyarokra

is szükség volt... Maga az öböl
két, belül LED-megvilágította,
mesterséges gyalogosalagúton kö-
zelíthető meg.

Sóllert a Tramuntana-hegység
fővárosaként is számon tartják, ki-
kötője festői öböllel fűződik a ten-
gerhez, melyre a világítótoronytól
nyílik a legjobb kilátás. A part kö-
zelében menetrendszerűen csattog
végig az 1913-ból származó villa-
mos – manapság leginkább tu-
rista-utazóközönséggel.

A tengertől kissé távolabb,
csaknem függőleges hegyoldalak-
ban forgolódó, sziklába vájt szer-

A világörökségi védettséget élvező 
Kígyó-öböl (Sa Calobra)

kiemelkedik 
a látnivalók sorából.

szirtek és szerpentinek
mallorca messze nemcsak
üdülősziget: kulturális- 
és természeti vonzereje is csábító

# B A L E Á R - S Z I G E T E K  # M A L L O R C A  # T R A M U N TA N A

Fotó: istockphoto



Míg egykét évtizede nyaranta szinte csak a hor
vát tengerpartig jutottunk, mára már elérhetővé
vált, hogy a mediterrán vidékeket egy luxusten
gerjáró fedélzetén fedezzük fel! A Royal Carib
bean számos lehetőséget kínál erre, de talán
legcsábítóbb, ha Rómában szállunk a fedélzetre,
és mindjárt nyugati irányba indulunk. Egy hét
alatt bejárhatjuk Korzikát, Szardíniát és Mallorcát
is. A hajó nemcsak e páratlanul gyönyörű szige
teken időzik: Monte Carlóban és Barcelonában
is kiköt egyegy napra. Persze minden megállóra
önmagában is nyugodtan szánhatnánk egy hetet.
Korzika vörös gránitsziklái között akár többnapos
túrákat is tehetünk olyan vadregényes és védett
tájakon, melyeket sehol máshol nem látni Euró
pában. De az építészeti és kulturális értékeivel
világhírű Barcelona hosszabb időt érdemlő úti
cél. Mégis megéri hajóval közelíteni és csak bele
belekóstolni a francia és spanyol partok változa
tos életébe, hiszen a mediterrán Európa legszebb
városait, helyeit kapjuk tálcán alig egy hét alatt.
Közben pedig élvezhetjük a Jewel of the Seas
nyújtotta szórakoztatóprogramokat, a luxuskör
nyezetet és az első osztályú kiszolgálást.  

GYÖNGYSZEMEK
A FÖLDKÖZI-TENGEREN

AJÁNLÓ
XXXV. ÉVFOLYAM 312. lapszám

Fotó: istockphoto



# M A L L O R C A  # T R A M U N TA N A

pentinek, alagutak, hágók tarkít-
ják az amúgy is változatos tájat. Az
út mentén a hegyoldalakba ka-
paszkodó hegyvidéki falvak sora-
koznak. Szinte mindegyikben élt
hosszabb-rövidebb ideig világhíres
művész: Valldemossában a zene-
szerző Frédéric Chopin, illetve
George Sand francia írónő, míg
például Deiában Robert Graves
brit költő, regényíró és műfordító
élvezte éveken keresztül
a nyugalmat.

A hegység ösvényein
hamisítatlan mediterrán
környezetben haladunk
– pazar kilátással és gaz-
dag történelmi látniva-
lókkal. Mallorca, illetve

annak északi, hegyvidéki része 
archaikus vonzerővel is rendelke-
zik: mór eredetű várromokat és 
16. századi őrtornyokat érhetünk
el könnyed túrákkal.

A sziget – bár csaknem egy-
millióan lakják – nem rendelke-
zik nagyobb, állandó vízfolyással,
így a mezőgazdaság számára
kulcskérdés a lehulló csapadékvíz
tárolása és a kisebb hegyi patakok

duzzasztása. Ezek a száraz nyarat
követő időszakban alacsony víz-
szinttel várják az őszi–téli esőket
(a Tramuntana-hegység legmaga-
sabb részein a téli időszakban hó
is előfordul). 

Mallorca tehát jóval több,
mint egy egyszerű nyaralósziget,
hiszen a tengerparti pihenésen túl
már a hegyvidék–tenger találko-
zásából fakadó izgalmas környeze-

tért és gazdag történelmi
látnivalókért is megéri
felkeresni az év szinte
bármely időszakában.

Miehle dániel
terület– és település-
fejlesztő geográfus-
ként végzett, a BKK MOL
Bubi projektvezetője

Mallorca, illetve északi, hegyvidéki része
archaikus vonzerővel is rendelkezik: mór

eredetű várromokat és 16. századi
őrtornyokat érhetünk el, könnyed

túrákkal.

historizáló központ
Sóller főterét a katalán építész,
Rubió i Beliver 20. század eleji
épületei uralják

Port Sóller
a part közelében zakatol
az 1913-ból származó
villamos. Legfőbb feladata
a turisták kiszolgálása

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
MIEHLE DÁNIEL

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu

Fotók: istockphoto
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Föld száraz éghajlatú helyei-
nek csapadéka jellemzően
hirtelen, nagy intenzitással
hullik – összmennyisége per-

sze kevés. De egy szinte csupasz te-
repen a néhány milliméternyi eső –

amely jelentheti a teljes éves mennyi-
séget is – pusztító áradást okozhat,
hiszen gyorsan, akadály nélkül zúdul
le a víz a felszínen, és azt le is
öblíti. Mindent visz, amit magával
ragadhat: főleg finom szemcséket,

amikből hosszú sárfolyások, de akár
településeket is elöntő sáráradatok
keletkeznek. Nem feltétlenül min-
den évben. Ám az éghajlati átala-
kulásokkal, a szélsőségek fokozó-
dásával ezek gyakorisága is megnő.

Sárfolyás a sivatagban
Szöveg: nagy balázs

A
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Két éve, március végén hirte-
len keletkezett „folyók” és iszap-
árak pusztítottak a Föld legszára-
zabb lakott térségében, az
Atacama-sivatagban. Egy embe-
röltő óta nem tapasztaltak ott
ilyet. Idén januárban és március
végén azonban ismét megmoz-
dultak – az amúgy csontszáraz te-
rület – átázott lejtői-völgyei.

Szürreális kettősség, hogy az
egyébként kifejezetten vízhiány-

nyal küzdő területen a víz ritka
megjelenése nem hoz semmi
jót… Használhatatlanná válnak
a fúrt kutak, ahogy az utak és te-
lepülésrészek is.

A vízzel, mint stratégiai kör-
nyezeti elemmel, a felhasználható
vízforrásokat meghatározó hegyi
jégolvadással foglalkozik 2012
óta a Földgömb Atacama Klíma-
monitoring Expedíció kutatásso-
rozata is. Amiben új szintre

léphettünk: a folyamatos chilei
munkánkat, a laboratóriumi hát-
teret a magyar szakembereket
foglalkoztató Környezetkutató-
és Technológiai Központ fogja
biztosítani, amit jelenlétünkben
adtak át március közepén az 
Atacama-sivatag déli részén fekvő
Vallenarban!

Terepi öltözetben és elegánsan
a modern, chilei – jövőben magyar kutatók otthonakén t is működő –
kutatóközpont átadása után: Heiling Zsolt és Nagy balázs ibar espinoza saavedra
(középen), az alapító CCIRa igazgatója társaságában. bár a laborműszerek 
és a berendezés még hiányzik, de a helyiek lelkesedése elsöprő

Kiszáradva kemény
Két hónapos, száradási-zsugorodási repedésekkel átjárt 
sárfolyás a Huasco-völgyben

fotó: Heiling Zsolt fotó: tar krisztina
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zinmotoros autót 1895-ben adták
el, de az első töltőállomásra 1924-
ig kellett várni. Ezután, ha nem is
túl gyorsan, de elkezdődött a ben-
zinkutak országos elterjedése. Az
államosítás ezt a területet sem ke-
rülte el, de az 1960-as évektől újra
megjelentek a nemzetközi cégek
által üzemeltetett töltőállomások.
A rendszerváltás után pedig – az
autók számának robbanásszerű
növekedését követve – sorra nyíl-
tak az új benzinkutak. 

Erről az időszakról már fellel-
hető adat a Lechner Tudásközpont
által működtetett Országos Terü-
letfejlesztési és Területrendezési In-
formációs Rendszerben (TeIR). Ér-

dekes megfigyelni, hogy 1991-ben
még csak 1086 benzinkút műkö-
dött az országban, ám 1996-ra már
2175. Azóta viszont nem változott
számottevően a kutak száma:
2015-ben például 2146 töltőállo-
mást tartottak nyilván. Mindebből
egy intenzív felfutási időszakot kö-
vető stagnálás mutatható ki.

Megnézve a TeIR-ből szintén
lekérdezhető személygépkocsi-ada-
tok éves változását, nagyjából
egyenletes bővülés tapasztalható.
1990 után a gépkocsik számának
növekedése nyilván a benzinkutak
számának emelkedését eredmé-
nyezte, de fontos tényező volt a
multinacionális cégek piacszerzése,

KÚTTALAN UTAKON?
Szöveg: lellei lászló

1991-ben hazánkban alig több
mint 1000 benzinkút műkö-
dött. Kíváncsiak voltunk, ho-
gyan változott azóta ez a szám,
illetve jelenlegi elhelyezkedésük
mennyire fedi le az ország úthá-
lózati térképét. E kérdések azért
is érdekesek, mert az elektromos
autók elterjedésével valószínűleg
hasonló sűrűsödési folyamat zaj-
lik majd le az elektromos töltő-
pontok esetében is 

Egy anekdota szerint az első „tan-
kolás” egy patikánál történt. En-
nek valóságalapja nehezen ellen-
őrizhető, de tény, hogy az első
autótulajdonosok üzemanyagigé-
nyét nem benzinkutak, hanem ve-
gyesboltok igyekeztek kielégíteni. 

Magyarországon az első ben-

legközelebbi üzemanyagtöltő 
állomás távolsága

16 km felett

8–16 km

4–8 km

4–8 km

2–4 km

1–2 km

üzemanyagtöltő állomások (1701 db)

Települések közigazgatási határa (2016)Adatok forrása: ksh, Teir

A részletes  interaktív térképet itt érheti el:
http://gis.lechnerkozpont.hu/foldgomb/
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a nagy forgalmú csomópontok „elfoglalása” 
is (1991-ben 2 015 455 db, 2015-ben pedig 
3 196 856 db személygépkocsit tartottak nyilván az
országban). A stagnálás pedig azzal magyarázható,
hogy az 1990-es évek második felére a töltőállomá-
sok már lefedték az országos úthálózatot. Ezután a
kutak száma nem emelkedett tovább, a növekvő
igényeket valószínűleg egy belső átalakulás, minőségi
javulás és a benzinkutaknál lévő töltőpontok szá-
mának emelkedése szolgálta ki.

A jó lefedettséget bizonyítja a benzinkút-elér-
hetőségi térkép, vagyis az, hogy az úthálózat egy
adott pontjától milyen messze található a legköze-
lebbi benzinkút – közúton mérve. A töltőállomások
pontos térképi ábrázolása és a távolságszámítás a
TeIR-ben elérhető helyadatbázis felhasználásával
készült, amely 2015-ben 1701 benzinkutat tartal-
mazott (nem szerepelnek benne a zárt területeken,
például ipari parkokban elhelyezkedő, illetve a cég-
hálózathoz nem tartozó benzinkutak). Az útháló-
zatból pedig csak az autóval járható, burkolt utakat
vettük figyelembe.

Az elemzés alapján
a benzinkút-lefedettség
teljesnek mondható,
hiszen az úthálózat
több mint 75%-ától 
8 km-en belül elérhető
egy benzinkút, és több
mint 97%-os azon út-
szakaszok aránya, ahol
az üzemanyagtöltőál-
lomás távolsága nem
több 16 km-nél.

Érdekességképp megkerestük a magyar úthá-
lózat azon pontját, ahonnan a legtöbbet kell ben-
zinkútig autóznunk: ez az Északi-középhegységben,
a Gömör–Tornai-karszt területén fekvő Tornaszent-
jakab külterületén található, közel a szlovák határ-
hoz. Amennyiben pont itt fogyna el az üzemanya-
gunk, úgy több mint 37 km-t kellene gyalogolnunk
az első töltőállomásig.

Elméletileg ez a lefedettség a jóval kisebb ható-
távolságú elektromos autóknál is elégséges. Az elekt-
romos töltőpontok kiépítése már el is kezdődött,
és érdekes lesz megfigyelni, hogy ez milyen módon
alakítja majd át a jelenlegi benzinkúthálózatot. 

lellei lászló
Térinformatikai 
adatbázisszakértő,
a Lechner Tudásközpont
munkatársa

A benzinkút-
lefedettség 

teljesnek mond-
ható, hiszen az
úthálózat több
mint 75%-ától
8 km-en belül
elérhető egy
benzinkút... 



Svalbard
A „Hideg part”
III. Béla királyunk éppen a feudális Magyar Királyság felvirágoztatásán fáradozott,
Anonymus épphogy csak összefoglalta eleink történetét a Gesta Hungarorumban,
mikor a vikingek – miután elfoglalták Szicíliát is – új irányba fordították 
sniggjeik vitorláit. Egy izlandi évkönyv 1194-ben említi először, hogy „Svalbarði
(»hideg perem«, vagy »hideg part«) négy nap vitorlázás Észak tengerén”

Szöveg és kép: klein dávid



Fotó: istockphoto
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spitzbergák
Télies idill
Napsütés, vidám színek, a hó pedig jótékonyan takar. 
Mert a praktikum, a funkció és kényszer a településfenntartás
terén mindent felülír... Longyearbyen – ahogy szinte mindegyik
sarkvidéki város – csak a romantikus képzeletben lebilincselő
hely.  A környező vadon annál inkább az!
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Fotó: istockphoto
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viking kor után viszont a szigetek feledésbe merültek. Csak majd’
fél évezred elteltével kerülnek újra az európai látótérbe: a holland
Willem Barents harmadik felfedezőútja során az Északkeleti-átjárót
keresve 1596-ban bukkant rá a déli Bjørnøyára, avagy a Medve-szi-

getre. A kudarcba fulladt és Barents halálával végződő expedíció túlélői
hírét vitték a szigetek érintetlen, bőséges vadállomá-
nyának, így a következő néhány évben máris keres-
kedelmi méreteket öltött a rozmárvadászat. Néhány
év alatt sikerült is kiirtani őket… Ezután a parti
vizek bálnái felé fordultak a kereskedelmi cégek. Az
angol és orosz érdekeltségű Moszkva Társaság tapasz-
talt baszk bálnavadászokkal dolgozott, és a kifőzött
bálnazsírt Európában értékesítették. Persze a hírre megjelentek a holland,
spanyol, dán és francia bálnavadászhajók is, és most már nemcsak a bál-
nákat, hanem egymást is gyilkolták a vadászok – az anyaországok hadi-
tengerészetének segédletével. A terület iránti igényük érvényre juttatására,
e nemzetek védőszárnya alatt a bálnavadász-társaságok kolóniákat alapí-
tottak a szigeteken, így a 17. század végére nyaranta már 200-300 vadász-
hajó és több mint 10 000 ember tevékenykedett a Spitzbergák vidékén.
Csak a dánok néhány év alatt 60 000 bálnát vadásztak le! Az áldatlan 
állapotoknak csak a bálnák kihalásközeli állapota – így a zsákmány súlyos
meggyérülése – vetett véget a 18. század végén. 

A kudarcba fulladt és Barents halálával
végződő expedíció túlélői hírét vitték 

a szigetek érintetlen, bőséges
vadállományának...

A
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Békés idők 
A bálnák súlyos megritkulásával a tengeri nagyhatalmak el is vesztették
a szigetek iránti érdeklődésüket. Ám a 19. században felívelt az Északi-
sarkvidék iránti érdeklődés, és sorra indultak az Északkeleti-átjárót kutató

és a pólust elérni vágyó, újabb expedíciók. A szige-
tek északi elhelyezkedésüknek és hónapokig jég-
mentes vizeiknek köszönhetően a kutatóutak fő
bázisává váltak. Kalandozott itt Nordenskjöld,
Nansen, és innen indult Amundsen, Floyd Bennett
és Umberto Nobile is az Északi-sark légi meghódí-
tására. De járt itt magyar ember is: először az oszt-

rák–magyar északi-sarki expedíció 1872–74-ben. Ebből az időből
származik a norvég Svalbard névnél nálunk jóval ismertebb Spitzbergák,
avagy „Csúcsos-hegyek” elnevezése, sőt megfordult itt kutatóúton a nagy
magyar geográfus, Cholnoky Jenő is 1910-ben: az ő nevét ma egy hegy-
csúcs viseli a Nordenskjöld-landon. 

A szigetek északi elhelyezkedésüknek 
és hónapokig jégmentes vizeiknek

köszönhetően a kutatóutak fő bázisává
váltak.

Jéggyalulta tundra
A Spitzbergák ember nem járta, érintetlen, köves-jeges vadonjában
még a természet az úr

Fotó: istockphoto
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Egyezséget kötve...
A feltáruló sarkvidéki szigetcsoport geológiai vizsgálata új viszály magvait
hintette el: kiderült, hogy a Spitzbergák földje hatalmas ásványkincsva-
gyont rejt! A réz-, ólom-, arany-, cink-, foszforit-, márvány- és a könnyen
elérhető kőszénkészletek újra vonzóvá tették a vidéket. A terület azonban
„Terra nullius”, azaz „senki földje” volt, ahol egyetlen ország sem kap-
hatott kizárólagos fennhatóságot. De persze sokan szerettek volna, így
újra megindult a vetélkedés: svédek, norvégok és hollandok alapítottak
itt bányavárosokat, na meg az északi területekre a nagy Orosz Medve is
igényt tartott. A folyamatos feszültséget végül az 1920-ban Párizsban
megköttetett Svalbardi Egyezmény zárta le, melyet Magyarország is alá-
írt, és napjainkban is érvényes. A térség gazdája-kezelője Norvégia, de a
Spitzbergák önálló terület, melyet a Norvégia által
kijelölt kormányzó, a „sysselmannen” irányít. Az
egyezményt aláíró országok állampolgárainak – így
nekünk is – joguk van itt letelepedni, vállalkozást
indítani, használni a vizeket, kutatóállomást létre-
hozni, bányászni, halászni és vadászni is – az már
más kérdés, hogy a terület élővilága védett, és a le-
telepedésre is szigorú helyi törvények vonatkoznak. 

És persze a bányászati jogokat is szép lassan felvásárolta Norvégia,
így ma már csak az oroszok tartanak fent néhány bányásztelepülést (de
korántsem piacgazdasági alapon…), ahol a Lenin-szobor kopasz feje alatt
békében dolgoznak együtt az orosz és ukrán bányászok. Nem csoda: a
Krím légvonalban 4000 km, és a téli –40 Celsius-fokban, féléves sötét-
ben akad más problémája is az embereknek...

A folyamatos feszültséget végül 
az 1920-ban Párizsban megköttetett
Svalbardi Egyezmény zárta le, melyet

Magyarország is aláírt, és napjainkban 
is érvényes.

Sarkvidéki ipari múlt
Longyearbyen szénbányáiban
napjainkra befejezték a termelést, 
de a város fölé magasodó
drótkötélpályák, szénrakodók és 
-osztályozók rozsdásodó torzói még
emlékeztetnek a letűnt világra
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Hűtött élet
A mai lakosságszám nem éri el a 3000-et: 60%-uk norvég, majd’ 40%
az orosz és ukrán, de számos ország tart fenn kutatóállomást saját le-
génységgel, plusz jelentős a thaiok száma is, akik elsősorban a vendég-
látásban helyezkedtek el. Láthatunk itt jellegzetes grönlandi arcokat,
találkozhatunk franciákkal, hollandokkal, svédekkel is… 

A Spitzbergák valahol még mindig félúton jár a „Terra nullius” felé,
ahol kilépünk a schengeni övezetből, de mégsem lépünk nemzetközi te-
rületre. Az oslói reptéren nem vásárolhatunk a duty-free-ben, mégis több
kapun áthaladva, szigorú útlevél-ellenőrzésen esünk át – és még szigo-
rúbb, mikor hazafelé tartunk. 

És ha megérkeztünk, még furcsább törvények várnak: ha nem tudjuk
igazolni, hogy képesek leszünk magunkat eltartani, ki-
utasítanak, itt ugyanis nincs szociális háló. Emellett itt
sem születni, sem meghalni nem lehet. A szülés kiírt
időpontja előtt három héttel el kell hagyni a szigeteket,
ugyanis nincs erre felkészült kórház. Ha közelít a halál,
szintén irány a kontinens: az aljzat fagyott, és a perma-
frosztba az 1950-es évek óta nem temetkeznek. És ez
ügyben a felmelegedés újabb probléma elé állítja a szi-

getlakókat: a főváros, Longyearbyen kis temetőjéből az 1950 előtt elhantol-
takat is exhumálni kell majd, hiszen sokan spanyolnátha-járvány áldozataként
kerültek ide annak idején. Félő, hogy az aljzat felengedésével a vírus is újra
támadhat (akárcsak múlt nyáron a lépfene a szibériai Jamal-Nyenyecföldön,
ahol – a feltételezések szerint  – a 75 éve antraxfertőzésben elpusztult, majd
idén nyáron kiolvadt rénszarvastetemekről terjed el újra a vírus).

Itt sem születni, sem meghalni nem
lehet. A szülés kiírt időpontja előtt

három héttel el kell hagyni 
a szigeteket, ugyanis nincs erre

felkészült kórház.

A Nagy Október jegyében
A szomszédos Barentsburg orosz bányatelepülésén 
még ma is zajlik a bányászat, Bár mindezt nem 
a piaci érdekek, hanem inkább Oroszország területi
igényeinek fenntartása indokolja

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
KLEIN DÁVID

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu

Fotó: istockphoto
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Jegesmedveföld
Napjainkban már csak kevesen élnek bányászatból.
A turizmus egyre jelentősebb bevételi forrást jelent:
lehet méregdrágán kutyaszánozni, motorosszá-
nozni, hajózni és tengerikajakozni, vagy épp 
horgászni. Na meg persze itt vannak a világ legésza-
kibb éttermei és kocsmái is, szebb napokon tömve turistákkal, akik sze-
rencsénkre alig hagyják el a civilizációt. Amúgy is a turisták nagy része
csupán egy-két napra jön, és élvezi az adómentesen viszonylag tűrhető
áron beszerezhető norvég söröket. De itt található a Föld legészakibb
egyeteme, természettudományi és helytörténeti múzeuma, meg kicsit
északabbra, Nyugat-Alesundon a világ legészakibb postahivatala. 

Itt él a világ jegesmedve-állományának 15%-a, azaz több mint 3000
példány. Tehát 1 emberre kicsit több mint 1 jegesmedve jut! (Ezzel csak
a kanadai Churchill település vetélkedhet, ahol 800 lakosra nagyjából
1000 jegesmedve jut!) A 3 métert és 700 kg-ot is elérő jószágok kifino-
mult ragadozók, és nemcsak gyorsan futnak, de jól is úsznak. Fa meg
egy sincs az egész Spitzbergákon… Elsőre akár viccesnek is tűnhet, de
amikor szembesülünk a helyi rendelettel, hogy a településről éles lőfegy-
ver nélkül tilos kilépni, elkezdjük azért komolyabban venni a jeges-
medve-ügyet. Az engedélyek birtokában, fegyverrel a vállunkon

Itt él a világ jegesmedve-állományának
15%-a, azaz több mint 3000 példány.

Tehát 1 emberre kicsit több 
mint 1 jegesmedve jut!

Szorongatott helyzetben
A szigetek jelképe Földünk egyik
legveszélyeztetettebb
nagyragadozója, a jegesmedve. Fő
táplálékuk a sarkvidéki tengeri jég
lékeinél levegőért felbukkanó fókák.
Ám a felmelegedés hatására 
a jégpáncél nyaranta egyre nagyobb
területen olvad el, így a jegesmedvék
az év felében alig jutnak táplálékhoz
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gyalogolva persze még mindig kicsit szürreális, hogy e pluszsúllyal in-
dulunk túrázni. Egészen addig, míg meg nem pillantjuk az általános is-
kolásokat, akik épp csak a partra ugrottak le bringázni: mindegyikük
hátizsákjából kikandikál a fegyver csöve…

Fegyvert csak a közösségi épületekbe – kocsma, bolt, bank és a hiva-
talok – tilos bevinni: le kell támasztani a flintákat az előtérben egy meg-
jelölt helyen. 

A jegesmedvék normális esetben a befagyott tenger jegén lesnek fő
táplálékukra, a lékeknél levegőért felbukkanó fókákra. Ha lenne jég...

De egyre fogy a medvék tengeri
jeges élettere, és már a szárazföldön
is kóborolnak, rénszarvasra és más
szárazföldi emlősre vadászva, vagy
csak az elpusztult állatok tetemeit
kutatva. Gyakran megjelennek a
házak környékén is – mindezek el-
lenére védett állatok, vadászatuk
tilos! Lőni csak önvédelmi célból

lehet. És ha bebizonyosodik, hogy nem tartottuk be a támadást megelőző
előírásokat, a kórházi számla mellé még jókora büntetést is mellékelnek. 

Két éve egy cseh biológustársaság elhanyagolta a táboriőr-állítást, jött
is csemegézni egy medve. Kíváncsiságból az egyiküket lábánál fogva
húzta ki a sátorból, ezért persze lelőtték. A végeredmény: egy helikopte-
res mentőszámla, jó néhány csavar a szilánkosra tört lábszárcsontba, és
360 € bírság…

Csont és acél
A túrázó felszerelése 
a Spitzbergákon: a hátizsákon nem
csak a hágóvas és a jégcsákány, hanem 
az éles lőfegyver is helyet kap...

Ha bebizonyosodik, hogy nem tartottuk
be a támadást megelőző előírásokat, 
a kórházi számla mellé még jókora

büntetést is mellékelnek. 

Fotó: klein dávid

Fotó: istockphoto
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Longyearbyen 
A világ legkiejthetetlenebb és egyben legészakibb
városa. Este fél kilenckor érkezünk a repterére. A
Nap még magasan jár, hiszen április 20-tól augusz-
tus 23-ig sohasem nyugszik le. A közeli füves lapá-
lyon, a kijelölt kempingben állítjuk fel sátrainkat.
Pár méterre a tengerparti lagúna már madárvédelmi rezervátum, ahol a
köves turzáson ezerszámra költenek a sarki csérek, bogarásznak a parti
iszapban a tengeri partfutók. Ahogy az árnyékok megnyúlnak, az apá-
caludak kihozzák a partra fiókáikat, és betotyognak a sátrak közé legelni.

A várost John Munroe Longyear michigani üzletember alapította
1906-ban Longyear City néven, mivel megvásárolta a környék bányá-
szati jogát. Szénbányáit végül 1916-ban eladta a norvégoknak, de a város
a mai napig is az ő nevét viseli (a byen norvégul várost jelent). Aktív
szénbányászat viszont már nem folyik, de a múltra drótkötélpályák, 
bányászbarakkok, a hegyen pedig fekete meddőhányók és felhagyott 
bányatárók emlékeztetnek. A város határában az egyik ilyen felhagyott

A város határában az egyik ilyen
felhagyott, és a permafrosztba mélyített
táróban rendezte be a norvég kormány a

Spitzbergák Nemzetközi Magbankot.

Hűtve tárolva
A Nemzetközi Magbank hivatott
megőrizni egy globális 
katasztrófa esetére a Föld
élelmiszernövényeinek 
génállományát

Fotó: klein dávid
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és a permafrosztba mélyített táróban rendezte be 
a norvég kormány a Spitzbergák Nemzetközi Mag-
bankot. Az állandóan fagyos hőmérsékletén őrzik
a világ élelmiszernövényeinek magjait egy esetleges
globális katasztrófa esetére. 

Bár az Észak-atlanti-áramlat jócskán fűti a szi-
getcsoport déli részét, a tenger szintje felett 

600-700 m-rel már a hó és a jég az úr.
Az év nagy részében hó fedi a tájat, a vegetációs időszak nagyjából

két hónapra korlátozódik. Ezalatt kell a természetnek mindent bepótol-
nia: e rövidke időszakban szaporodnak a madarak, virágoznak a tundra
növényei, és próbálnak téli tartalékot gyűjteni az itt élő állatok. Bár a
nyár hűvös, de csak ritkán esik: Longyearbyenben az éves csapadék
mindössze 190 mm (és túlnyomó részben télen, hó formájában érkezik).
Vajon miért van tele minden tőzeglápokkal és patakokkal? Mert e csa-
padéknak mindössze két hónapja van elolvadni és beszivárogni a tundra
fagyos kövei közé.

Bár a nyár hűvös, de csak ritkán esik:
Longyearbyenben az éves csapadék

mindössze 190 mm (és túlnyomórészben
télen, hó formájában érkezik).

Rikító külcsín
Longyearbyen színesre
festett, egykori
bányászbarakkjai egy nem
túl vidám világra
emlékeztetnek

Fotó: istockphoto
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NOrdenskjöld-Land – jég, kőtenger és tőzegláp
A jegesmedvék elijesztésére nemcsak a fegyver hatásos, hanem állítólag
a tengeri jelzőfáklyák piros fényét sem kedvelik. Ilyenekkel is felszerel-
kezve indulunk az Advent-völgybe. Fölöttünk hófoltos hegyek, alattunk
tőzeglápok és mellettünk – nyár lévén – kerekekre szerelt kutyaszánokon
elsuhanó, egynapos japán turisták. 

Lassan elhagyjuk a hétvégi házakat (a longyear-
byeniek ide menekülnek ki a „város zsivajából”), 
és jön az első buktató: turistaösvény nincs, és a me-
legben megolvadó gleccserek magasra duzzasztot-
ták a patakok vizét, ráadásul még a gázlók is rejtve
vannak. Átkelések sorozata vár ránk. Éjszaka váltá-
sokban őrködünk, nappal pedig fel a Gløttfjell-
gleccserre. Olvadékvizeken, sárfolyásokon kelünk át, a nagy zsákokat
cipelve végül megváltás a gleccser jege, amely mint egy autópálya vezet
kényelmesen a Gløttfjellet csúcsa alá. De a jegesmedvék is jobb szeretnek

Olvadékvizeken, sárfolyásokon kelünk
át, a nagy zsákokat cipelve végül

megváltás a gleccser jege, amely mint 
egy autópálya vezet kényelmesen 

a Gløttfjellet csúcsa alá.

Hűvös legelőkön
A rénszarvasok kiválóan
alkalmazkodtak a tundrai
élőhelyekhez és a zord klímához. 
A hosszú, téli sötétséghez még 
a szemük is idomul: telente olyan
változáson megy át, ami segíti a szűkre
szabott fény érzékelését

Olvadó aljzaton
A melegedés nyomai a sarkvidékeken
hatványozottan látványosak: 
a Spitzbergák gleccserei is egyre
gyorsabban olvadnak
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a sima gleccsereken haladni, mint a törmeléklejtőn. Erre egyből emlé-
keztet is egy széttépett rénszarvas teteme, mely most kiolvadt a hó alól,
és ott oszladozik a tűző napon.

A Gløtt 932 m-es csúcsán vagyunk. Messze, nyugaton az Advent-
völgy fjordjában Longyearbyen, délre a havas csú-
csok alatt meg a Rén-völgy hatalmas, érintetlen
vadrezervátuma, ahol a végtelen lápvidéken a Rén-
folyó arra meanderezik, merre éppen kedve tartja.

A túloldalon kőtengereken, firnlejtőkön átvágva
a Kok-gleccser jegére ereszkedünk. Gleccserkutak és
morénasáncok közt megyünk egyre alacsonyabbra
az elhagyott vidéken. Nem is értjük, hogy a jégár

norvég neve miért „trágyakupacot” jelent… Egészen addig, amíg ki nem
érünk a végmorénához. Végmoréna? Egy hatalmas, sziklás-köves, minden-
hol és mindenhová tekergő-mozgó útvesztő, mely mintha sohasem akarna

Nem is értjük, hogy a jégár norvég neve
miért „trágyakupacot” jelent… Egészen

addig, amíg ki nem érünk 
a végmorénához.

Sietős utódnevelés
A rövid sarkvidéki nyár alatt fészkelő
madarak tömege lepi el a szigetek
partvidékét

Jeges tetthely
A jegesmedvék éhségükben már
szárazföldi emlősökre is vadásznak
(ami sokkal több energiát emészt fel,
mint a fókales). Gyakran ráakadhatunk
a hóból kiolvadó, nagyrészt
elfogyasztott rénszarvastetemekre 
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véget érni! Több óra bolyongás után egy kis tavacska
partján állítjuk fel sátrainkat. 

Másnap a völgytalpon emelkedő jégmagvú
domb, egy palsa csúcsára felmászva jól áttekinthető
a Rén-völgy. Nevének eredete nem marad titok-
ban: az alattunk nyújtózkodó füves lapályon rén-
szarvascsordák legelésznek. A zord klímának be-
tudhatóan törpetermetűek, rövid lábúak – nagyjá-
ból mint egy jól megtermett komondor. És szép kerekek, hiszen télire
hatalmas zsírtartalékot is kell gyűjteniük, mert a féléves tél alatt az össze-
fagyott hó alól nem nagyon tudnak kikaparni semmilyen élelmet – nem
úgy, mint délebbi, skandináv társaik.

A távolban már látszik a Gang-völgy, ahol éjszakáznunk kellene, de
még addig néhány patakon át kell lábalni. Na meg a Tverr-patak há-
borgó vizét is meg kellene lovagolni… Mindenhol magas a víz, délután
már combközépig ér. Különben érdekes ez az 1-2 °C-os olvadék: amikor
a sebes sodrásban sípcsontomnak csattan egy-egy nagyobb kőtömb,
érzem a koppanást, de a fájdalmat nem. Csak akkor, mikor már a parton
törölgetem-masszírozom elzsibbadt lábamat, kezd el bedagadni a talál-
kozás helye... 

Estére a Sørhytta menedékházat célozzuk meg, melyet egykoron a
bányatársaság épített geológus-kutatóállomásnak. Lakattal lezárt, a kulcs
egy üveggel fedett dobozkában a falon, alatta a felirat: „Csak vész esetén

Lakattal lezárt, a kulcs egy üveggel fedett
dobozkában a falon, alatta a felirat:
„Csak vész esetén szabad betörni!”. 

Pedig jó lett volna már kihagyni 
a váltott éjszakai őrséget...

Tundratúra
Az előrejutást leginkább 
a gleccserek áradó olvadékvizei
nehezítik. A száraz lábas átkelés
sokszor lehetetlen, 
az 1-2 °C-os vízben gázolás 
frissítő élmény...
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szabad betörni!”. Pedig jó lett volna már kihagyni a váltott éjszakai őr-
séget, és végre átaludni egy teljes éjszakát a négy fal biztonságában. Ma
folyamatos gyaloglás mellett 14 km-t tettünk meg 14 óra alatt…

Másnap a Gang-völgy fiatal rénszarvasai ismerkedésre adják barkás
agancsú fejüket, míg az öregek – kik már tudják, mi fán terem a kétlábú
– nyugodtan legelésznek a közelünkben. A fiatalok csoportba verődve
körbeállnak, és remegő orrcimpákkal szagolnak bele a szélbe. Egy látha-
tatlan jelre megugranak, hogy hatalmas kört száguldva a tundra gyér fü-
vében visszaforduljanak, és még közelebb merészkedjenek. Majd újra
rohanás, és újra még közelebb. A végén már csak néhány méterről figye-
lik, hogyan kanalazzuk a levest. 

Utolsó este kipróbáljuk a jelzőfáklyákat, melyeket hegyen-völgyön,
lápon, gleccseren, mocsáron végigcipeltünk. A hatból összesen egy 
működik, a többi beázott. Azért elég esélytelen küzdelem lett volna egy
700 kilós állatnak egy besült fáklyával magyarázni…

Longyearbyen nyüzsgése. A főtéren tömeg, egy norvég művész perfor-
mansza. De éhesek vagyunk, boltba be. Térdig sárosan csörtetünk be,
amin senki sem lepődik meg itt, a vadon peremén. Azon viszont igen,
hogy hátizsákomon ott a puska, amivel ugye közösségi épületekbe tilos
a bemenet. Hiába, egy hét alatt is könnyű elszokni az emberektől, a kö-
zösségi terektől és a korlátozó rendszabálytól, melyek a néptelen tundrán
teljesen értelmüket vesztik…

Művészet, magas szélességen
Itt, a világ végén kevés az ember, 
de nyaranta mégis nagy az élet:
szabadtéri performansz a helyieknek,
és az ide látogató egynapos
turistáknak

Klein dávid
földrajz-rajz, majd
néprajz szakon tanult, 
a hegyek, a barlangok 
és a hagyományos
kultúrák érdeklik
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S i n ka
Szöveg és kép: Morvai Szilárd

Rétisasok pihennek szemben, a fasor tetején,

ahonnan jó rálátás nyílik az előttem fekvő gyepre 

és a túloldalon elterülő, leeresztett halastóra is. Az ősz

derekán járunk. A reggel fagyos volt, de az október

végi nap ereje még meleg sugarakkal kecsegtet. Ideális

idő pusztai terepbejáráshoz, madármegfigyeléshez
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z öreg és a kutyája a közelben terelgetik a gulyát. Nem teljesen érti,
mit akarok a környéken. A gyep széléből távcsövezek, őt pedig
végig a közelben tartja a kíváncsiság, vagy csak az átlaghétköznapok
mozdulatlanságát törtem meg ittlétemmel, ami beszélgetésre kész-

teti. Örülök a jelenlétének és annak is, hogy odajön, mert a sokat megélt
pusztai emberektől mindig lehet tanulni valamit. 

A pásztor, a marhák, a kutya és a sasok közt oszlik meg aznap a figyel-
mem. Ingerekben annyira gazdag ez a vidék, hogy sok esetben még az
evésre és az ivásra sem jut idő. Kíváncsian hallgatom az öreget, a gulya
mozgása, reakciói is érdekelnek. Még a déli órákban is, amikor az impozáns,
szürke-fekete állatok lehevernek a közeli csatorna egyik kanyarulatánál. 

A kutya egész nap éberen figyeli gazdája utasításait, és néha olyan ér-
zésem van, mintha gondolatolvasó lenne. A pásztor által
adott pontos utasításokat precízen hajtja végre. Közben a
négy-öt sas a gyep és a lehalászás alatt lévő tómeder felett
is aktív. A felszálló meleg áramlatoknak hála, dél körül két
fiatal érkezik fölénk, szabad szemmel is izgalmas műsorral. 

Naplementekor  a marhákkal együtt egészen a szállá-
sukig megyek. Ott egyszer csak a semmiből 3-4 kiskutya
kerül elő. Fekete sinkakölykök. Az öreg mosolyogva az
anyjukra mutat, és büszkén újságolja, hogy – lévén jók a szülők – már
mindnek megvan a gazdája. Annyira elevenek, hogy épp csak el tudja
kapni a lábánál az egyiket, hogy közelről is megmutassa. A többi meg eköz-
ben gumicsizmáink rágásával foglalja el magát.

Ránk sötétedik, elköszönök. De előtte még megjegyzi, hogy kíván-
csian várja a képeket! Gyanítom, nem arra gondol, hogy majd elküldöm
neki e-mailben… Kinagyíttatom így, és az öt kép pár nap múlva már
egy borítékban várja a következő találkozást. Sietnem kell, mert novem-
ber végén behajtják a gulyát a téli szállásra, és a képeket nem tavasszal
akarom átadni. Az a tervem, hogy a hosszú, téli estéken a tűz mellett az
öreg majd jó érzéssel nézegethesse a képeket. Izgatottan várom hát a ta-
lálkozást vele, a marhákkal – és persze a kutyákkal is. 

A

A lehalászás után 
A tómederben visszamaradó
haltetemek a környéken
megtelepedő ragadozó madarak
kiváló táplálékforrásai 

A pásztor, a marhák, a kutya és 
a sasok közt oszlik meg aznap 

a figyelmem. Ingerekben annyira
gazdag ez a vidék, hogy sok esetben

még az evésre és az ivásra sem jut idő.
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Társak
A magyar szürke terelése
minden esetben jól
összeszokott párost kíván 

Szélborzolta, öreg rétisas 
Az opportunista csúcsragadozó olykor
a széljárta legelőn is megfelelő
hatékonysággal zsákmányolhat

Feltöltődés
Az október végi melegben a gulya
utolsó napjait tölti a legelőn
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s ahogy beköszöntenek a fagyosabb novemberi na-
pok, aggódom is értük. A nyári szaporodás – ami a
télivel ellentétben a fertőzéseknek és parazitás meg-
betegedéseknek jobban kitett környezetben zajlik –

gyakran veszélyeztetheti a nyári alom egészségét, még több
hónapos korban is. Remélem, hogy a természeti ritmustól
való eltérés nem fogja megbosszulni magát, és újra látha-
tom majd mind a négy utódot. Meg persze tudom, hogy
ott kint, a természet szeszélyének kiszolgáltatva léteznek a marhakarám 
és a csatorna közt. A harcban edzett, pusztai kutyák jobb esetben deszka-
tákolmányokban laknak, de sokszor csak egy oldalára fordított, szalmával
bélelt fémhordó az éjszakázóhelyük. Bár az eső és szél ellen is sok esetben
véd, mégis mindig meghökkent e megoldás. 

A pásztorok kezén napjainkban kialakuló új fajta, a sinka nem élvez
még olyan nemzeti védettséget, mint a kuvasz, komondor, puli, mudi,
pumi, magyar agár, magyar vizsla vagy az erdélyi kopó. A természetes
szelekció hatásainak jócskán kitett – félvad tartású – sinkák csak akkor
maradhatnak tenyésztésben, ha megfelelnek a szigorú munkakövetelmé-

Kíváncsiság 
Az ölbe vett kiskutya
farkcsóválva néz szét 
a „magasból”

Csizmaharapdálás 
Most még csak játék, de
felnőttkorban a marhák
lába között mindez már
veszélyes munkakör lesz

A harcban edzett pusztai kutyák
jobb esetben deszkatákolmányokban
laknak, de sokszor csak egy oldalára
fordított, szalmával bélelt fémhordó

az éjszakázóhelyük.

É
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nyeknek is. Amikor a pusztában szemlélődő látogató
egy öreg sinkát lát, ritkán gondolkozik el azon, hogy
az adott terelőkutyának a természeti és a kemény 
emberi szelekciós erőt egyaránt le kellett már győznie…

Nagy lelkesedéssel indulok útnak november legvégén,
a nagyított képeket az elsők közt készítem be a hátizsá-
komba. Tudom, hogy régi, kedves ismerősökkel fogok
találkozni aznap. Megérkezve – az üres karámot látva vi-
szont azonnal nyilvánvaló: elkéstem, a marhákat már csak

jövő tavasszal fogom látni. Átadom a képeket, és keresem a kiskutyákat.
Egy sincs már. Mind a négyet elvitte valami májbetegség...

A tél küszöbén az alföldi táj az eddig megszokottnál is szomorkásabb
arcát mutatja. A felhős idő ellenére a lemenő nap a horizontot élénkvö-
rösre színezi. Szomorkásan állok a legelő szélén, és csak nézem a pusztát.
A darvak már napokkal korábban odébbálltak, és magukkal vitték az ősz
maradék melegségét. Egy áthúzó lúdcsapat lassan eltűnik a tó légterében.
Sasok, ölyvek készülnek nyugovóra térni a fasor tetején. Morcos, szép
Hortobágy, jó éjszakát!

Ajándékpercek
A gondoskodó gazda ölében 
a kézre került kicsi már nem harap, 
Csak vidáman pislog

Amikor a pusztában szemlélődő
látogató egy öreg sinkát lát, ritkán
gondolkozik el azon, hogy az adott

terelőkutyának a természeti 
és a kemény emberi szelekciós erőt
egyaránt le kellett már győznie…

morvai szilárd
fényképész, a magyar
táj természeti
értékeinek bemutatásá-
val foglalkozik



fotó: Lantos Zoltán



A Kárpátok sárkánya 
Új medvekultusz Magyarországon

Szöveg: Gasparik Mihály–Virág Attila

A medvéknek mindig is kiemelt szerep jutott az emberi
kultúrában. Elég csak arra gondolnunk, hogy a mackók

valószínűleg még napjainkban, a transzformer és pokémon
korában is bízvást a legkedveltebb gyermekjátékok közé

tartoznak. Azt pedig, hogy a múltban ez egészen biztosan így
volt, számtalan vásárlási kimutatás is igazolja.

A lélektannal foglalkozók szerint az álomban megjelenő
medvealak a szülőt, főképp az apát, így az erőt, a biztonságot, 

a támaszt és a védelmet (vagy az arra való vágyat) szimbolizálja.
Számos nép hiedelemvilágában még ma is afféle ősapaként,

ősszülőként szerepel. Ha csak a közelmúltra tekintünk, 
a medve (és itt elsősorban a barna medvéről van szó) 

kultikus tisztelete az északi népcsoportokra 
jellemző. De régmúltbéli szerepét 

hazánkból is kimutatták
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z a kor és az a medve azonban jelentősen különbözött a maitól. 
A jégkorszakról beszélünk, annak is a legutóbbi eljegesedési esemé-
nyéről. A szóban forgó medve pedig egy mára kihalt faj, a barlangi
medve (Ursus spelaeus). És úgy tűnik, hogy egy kutatókból, közmű-

velőkből és oktatókból álló csoport éppen azon igyekszik, hogy ez a kultusz
újra elterjedjen hazánkban, legalábbis egy évig, 2017 folyamán…

A medvekultusz gyökerei
A pattintott kőkorszak (paleolit) ősembere, vagyis a 
Neander-völgyiek és a modern emberek, azaz a „sapien-
sek” is egy korban, egyazon területen éltek a barlangi
medvékkel. Számos ősemberi táborhelyről kerültek elő
az Ursus spelaeus maradványai. A barlangi medvék rész-
ben zsákmányállatai, részben vetélytársai voltak az ősem-
bernek. Mindkét faj mindenevő volt, mindkét faj (sokszor felváltva) lakta
a barlangokat, tehát mind a táplálékszerzésben, mind az élőhely tekin-
tetében időről időre egymásba ütköztek, aminek nemegyszer konfliktus
lett a vége. Ez pedig vagy a medve vagy az ember halálával járt. 

A Homo sapiens sok barlangimedve-ábrázolást hagyott ránk: barlang-
rajzok, kicsi medveszobrocskák őrzik az állattisztelet nyomait. Francia-
országban és az Alpok számos barlangjából is kerültek elő ilyenek,
emellett néhány helyről átfúrt szemfogakat és karmokat is ismerünk,
amelyeket minden bizonnyal nyakláncként hordtak elődeink. A bükki
Istállóskői-barlangból több tízezer medvekarom, végtagcsont, fog, áll-
kapocs és koponya mellett előkerült egy medvebocs combcsontja amit
több helyen is kilyukasztottak, és kiderült róla, hogy meg lehet szólal-
tatni, azaz hangszer vagy jelzősíp szerepét töltötte be!

A kutatók sok helyütt találtak barlangimedve-maradványokat gyanú-
san szabályos elrendeződésben, s feltételezték, hogy az ősemberek megkü-
lönböztetett figyelemmel helyezték el a csontokat, koponyákat. Persze néha
az is bebizonyosodott, hogy nem minden „gyanús” lelet utal tervszerűségre
vagy emberi tevékenységre. A tüzetesebb vizsgálatok során némely esetben
rájöttek, hogy csak véletlenül, az üledék mozgása, az egykori patakok vi-
zének sodrása vagy barlangomlás rendezte össze a csontokat úgy, hogy az
így kialakult együttes különlegesnek tűnt. Például a bükki Kőlyuk-bar-
langban talált, egymásnak orral szembeforduló három koponyáról ma már
úgy gondoljuk, hogy nem az ősember kultikus tevékenységének emlékét
őrzik, csupán véletlenül keveredtek így egymás mellé.

A barlangi medvék részben
zsákmányállatai, részben vetélytársai

voltak az ősembernek, aminek
nemegyszer konfliktus lett a vége. 

Ez pedig vagy a medve, vagy 
az ember halálával járt. 

A

fotó: Virág Attila

fotó: Virág Attila

Ősi rokonság
A legidősebb hazai Ursus, az Osztramos-
hegyről származó, közel 3 millió éves
Ursus minimus nagyjából egy német
juhászkutya nagyságát érhette el. 
Ez lett később az Ursus etruscus őse,
melyből végül a barlangi medve
fejlődött ki. Itt az U. minimus állkapcsa
egy kb. 40 ezer éves barlangimedve-
állkapocs mellett látható 
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2017 ősmaradványa
Tavaly a Magyarhoni Földtani Társulat má-
sodik alkalommal hirdette meg az Év ásvá-
nya és az Év ősmaradványa programot. Az
érdeklődők ősszel szavazhattak 3-3 jelölt
közül egyre, hogy aztán a győztesek idén is-
meretterjesztő, közművelő programok hosz-
szú során át jelenhessenek meg. Nyert a
barlangi medve, az ásványok közül pedig a
kvarc került ki győztesen. E cikk szerzői abba
a csoportba tartoznak, akik az év során vál-
tozatos formában bemutatják a barlangi
medvét, népszerűsítik a vele kapcsolatos tu-
dományokat, intézményeket, személyeket,
vagyis – képletesen – megújítják a nagy
múltra visszatekintő medvekultuszt.

Ősfogászat
A medvék metszőfogai élesek,
szemfoguk nagy, mivel azonban közeli
rokonaiktól eltérően nem kizárólag
húst fogyasztanak, hátsó fogaik 
nem tarajosak, hanem inkább 
gumókat viselnek 
lelőhely: Istállóskői-barlang, Bükk 

Erős harapás
A medvék rágóizmai vaskos
járomívhez és a koponyatetőn
erőteljes taréjhoz csatlakoznak
lelőhely: Igric-barlang, Bihar-hegység

(Előző oldalpár) 



Sárkányanatómia
Ugorjunk előre jó pár ezer évet az időben, a középkorba
és az újkor első felébe! Akkoriban egy másfajta hiedelem
alakult ki a barlangi medvével, egész pontosan annak fél-
reértelmezett maradványaival kapcsolatban. Európa szá-
mos országában véltek akkoriban sárkányokat látni, és
úgy gondolták, hogy sok barlangból elő is kerültek a szár-
nyas vagy csúszómászó démonok testrészei, csontjai. Nem
véletlenül ragadt rajta ezeken az üregeken például a Sárkány-lyuk vagy 
Sárkány-barlang elnevezés. A Mecsekből például Drachenbrunn (azaz 
Sárkány-kút) megjelöléssel több barlangimedve-fosszíliát is őriznek 
a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárában.

Magyarországon az idő tájt valószínűleg a Kárpátok barlangjaiból
gyűjtötték a legszebb maradványokat, így ezekről szólt a legtöbb híradás,
mendemonda. Johannes Patersonius Hain porosz származású katona-
orvos és természetbúvár levelei és rajzai nyomán 1673-ban, majd a rá
következő évben két cikk is megjelent a lipcsei természetrajzi és orvos-
tudományi érdekességeket bemutató „Miscellanea curiosa…” című fo-
lyóiratban a Kárpátok sárkányairól. Ennek hatására gyökeresedhetett
meg az akkori köztudatban a kárpáti sárkány fogalma. A Hain által ké-
szített (többnyire részletes, de helyenként kissé elnagyolt) táblametszet
alapján ma már tudjuk, hogy a sárkány valódi receptje egy barlangi
medve koponyája, két szemfoga, egy barlangi oroszlán karma, valamint
egy kérődző állat őrlő- és metszőfogai, amit a kiesett medvefogak helyére
tömködtek...

A sárkány valódi receptje egy
barlangi medve koponyája, két
szemfoga, egy barlangi oroszlán

karma, valamint egy kérődző állat
őrlő- és metszőfogai, amit a kiesett
medvefogak helyére tömködtek...

A mélyraktárban
Kevés olyan terület van Európában,
ahonnan annyi barlangimedve-
csontváz került volna elő, 
mint a Kárpát-medencéből.
Ősmaradványok sokasága a Magyar
Természettudományi Múzeumban 

Csináld-magad-sárkány
Johannes P. Hain levelei és rajzai
nyomán 1672-ben, majd a rá következő
évben két cikk is megjelent 
a lipcsei „Miscellanea curiosa...”
című folyóiratban a Kárpátok
sárkányairól. E leírások főként
barlangi medvék csontjai alapján
készültek, de más jégkorszaki
élőlények maradványait is
tartalmazták. Az eredeti ábra felett
a Magyar Természettudományi
Múzeum gyűjteményében őrzött
kérődzőfogakból, oroszlánkaromból,
medvekaromból, medvefogakból és
medvekoponyából ma összerakott
„sárkány” látható

fotó: Virág Attila

# Ő S I  C S O N T O K  # M E D V É K  # H I E D E L M E K

52 BARLANGI MEDVE
A FÖLDGÖMB 2017/április



A név kötelez?
Később, mikor a természettudomány oldaláról is elkezd-
tek foglalkozni az ilyen „sárkánycsontok” vizsgálatával,
sikerült kimutatni, hogy ezek az állatok jórészt ma élő 
rokonaikhoz hasonló, de nagyobb termetű medvék vol-
tak. Mivel a legtöbb maradvány barlangból került elő,
1794-es tanulmányában a lipcsei Johann Christian 
Rosenmüller  az Ursus spelaeus, vagyis magyarul a barlangi
medve nevet adta a fajnak. Ebben az esetben kijelenthet-
jük, hogy az állat valóban kiérdemelte a nevét, hiszen se

szeri, se száma az olyan lelőhelyeknek, ahonnan a magzatoktól és az 
újszülött bocsoktól kezdve, a felnőtt állatokon át, az igen vén példányokig
bezárólag az egész életkorpaletta kimutatható, igazolva, hogy (legalábbis
életük bizonyos szakaszaiban) e medvék tényleg a barlangban laktak.

Más a helyzet azonban például a barlangi hiénával (Crocuta crocuta
spelaea) és a barlangi oroszlánnal (Panthera spelaea). Ezek szintén az
utolsó eljegesedési időszakban, évtízezredekkel ezelőtt voltak gyakoriak,
vagyis kortársai a barlangi medvéknek. Bár sok maradványuk valóban
barlangokból került elő, a legtöbb esetben úgy tűnik, vagy időszakos pa-
takok, esőzések mosták be őket, vagy az ősemberek vitték oda, miközben
e fajok kint éltek a nyílt területen.

Az állat valóban kiérdemelte a nevét,
hiszen a magzatoktól az igen vén
példányokig bezárólag az egész

életkorpaletta kimutatható, igazolva,
hogy e medvék tényleg 
a barlangban laktak.

fotó: Virág Attila
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Medvecsaládfa
A közkeletű elképzeléssel szemben a barlangi medve nem
őse a barna medvének (Ursus arctos). A két faj két eltérő
fejlődési ágon alakult ki. A szétválás kb. 2,75 millió éve
kezdődött el, a közös ős pedig egy kis termetű faj, az
Ursus etruscus volt. A szétválási folyamat hosszú lehetett,
és úgy 1,5 millió évvel ezelőttre tehető, amikor már vi-
lágosan elkülöníthető az úgynevezett arctoid (ami a ma élő barna med-
véket is tartalmazza) és a spelaeoid ág, amelynek végén a kihalt barlangi
medvét találjuk (ez az ág tehát megszakadt). A barlangi medve közvetlen
őse az Ursus deningeri, belőle nagyjából 250 ezer éve fejlődött ki az Ursus
spelaeus. A legkorábbi barnamedve-maradványok ezzel szemben megkö-
zelítőleg 500 ezer évesek, tehát jóval idősebbek, mint az első barlangi-
medve-leletek. Már ebből is látszik, hogy a barlangi medve nem lehet a
barna medve őse.

A szétválási folyamat hosszú lehetett,
és úgy 1,5 millió évvel ezelőttre
tehető, amikor már világosan
elkülöníthető az úgynevezett 

arctoid és a spelaeoid ág

Nagyobb és még nagyobb
Több mint kétméteres testhosszukkal
és 400-500 kg súlyukkal a legnagyobb
hím barlangi medvék mérete a mai
jegesmedvékével vetekszik, 
de az biztos, hogy nagyobbak voltak,
mint az eurázsiai barna medve
(a képen egy kitömött példánya

látható). Gasparik Mihály 
egy barlangimedve-koponyát tart
abba a magasságba, ameddig ez 
az állat fel tudott volna ágaskodni

Nyakékrevaló
E metszőfogakat szemlélve 
nem kétséges, hogy eleink dicsőséggel
hordhatták nyakékként bármelyiket 
– bár pont ezeket a medvén kívül 
nem viselte senki… 
lelőhely: Kiskevélyi-barlang, Pilis
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AZ év ősmaradványa-honlap itt érhető el:
http://www.evosmaradvanya.hu
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Egy növényevő ragadozó
A medvék családja a ragadozók rendjébe tartozik. Hara-
pási erejük nagy, hiszen állkapcsukat erőteljes rágóizmok
mozgatják, amik a koponyatetőn lévő szembetűnő taréjról
és a koponya oldalán lévő robusztus járomívekről erednek.
Rokonaikkal ellentétben azonban a medvék nem szoros
értelemben vett húsevő fajok, hanem inkább mindenevők,
amelyek nagy mennyiségben fogyasztanak például növé-
nyi részeket is. Igaz ez a ma élő barna medvére (és annak
összes alfajára) is, melynek tápláléka igen széles skálán

mozog. Esetenként akár szarvasra (vagy nagyon ritkán emberre is) vadászik,
de fogyaszt kisemlősöket, madárfiókákat, tojásokat, rovarokat, férgeket, csi-
gákat, halakat, gombákat, gyümölcsöket, füvet... Jól mutatja ezt, hogy a
medvék őrlőfogai nem tarajosak, hanem gumós felületűek. 

A kutatók – megvizsgálva a barlangi medvék hátsó fogain található
kúpok számát, helyzetét, az őrlőfelület nagyságát, valamint a fogzománcon
található mikroszkopikus kopást – arra a megállapításra jutottak, hogy ez
a faj több növényi táplálékot fogyaszthatott, mint a ma élő barna medvék!

A barlangimedve-végzet
Részben e nagymértékű táplálkozási alkalmazkodás lehetett a barlangi
medvék kihalásának oka. Nagyjából 15 ezer évvel ezelőtt ugyanis egy
gyors és drasztikus felmelegedés kezdődött a Földön, aminek egyik leg-
jelentősebb hatása bolygónk éghajlati és növényzeti öveinek jelentős 
átalakulása volt. Persze nem tagadhatjuk, hogy az egyre terjeszkedő em-
beriségnek is volt szerepe bizonyos fajok kipusztulásában, de tény, hogy
ebben az időben tűnt el egy különleges, nyílt növényzeti öv, az úgyneve-
zett mamutsztyepp-környezet, ami táplálékot biztosított az olyan nagy
testű növényevők számára, mint például a névadó gyapjas mamut, a
gyapjas orrszarvú vagy akár a barlangi medve. Ez a folyamat lehetett a
fő oka az úgynevezett késő jégkori megafauna-kihalásnak, amely során
számos nagyemlősfaj tűnt el végleg a földi ökoszisztémából.

Rokonaikkal ellentétben azonban 
a medvék nem szoros értelemben
vett húsevő fajok, hanem inkább

mindenevők, amelyek nagy
mennyiségben fogyasztanak például

növényi részeket is.

virág attila
az MTA-MTM-ELTE 
Paleontológiai Kutató-
csoport tudományos
munkatársa. 
Negyedidőszaki 
emlősökkel, elsősorban
ormányosokkal
foglalkozik

gasparik mihály
paleontológus, a Magyar
Természettudományi
Múzeum Őslénytani 
és Földtani Tárában 
az ősgerinces-
gyűjtemény kurátora

fotó: Virág Attila
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CSERNOBIL‒2 
AZ „OROSZ HARKÁLY”

Szöveg és kép: nánay mihály

A nukleáris katasztrófa 30. évfordulóján, a különlegesen
alacsony hrivnyaárfolyam mellett kézenfekvő gondolat volt 
a látogatás a csernobili lezárt zónában. A fölrobbant reaktor 
és omladozó betonburka, a készülő új szarkofág, valamint
Pripjaty szellemvárosának bejárása meglehetősen erős
benyomást gyakorol a látogatóra. Van azonban a zónának 
egy jószerivel teljesen ismeretlen, az előbbiekhez foghatóan
megdöbbentő másik objektuma is, melyet a szovjet
szakzsargonban csak „Csernobil–2”-ként tartottak számon, 
és csak egy-két éve engednek a közelébe földi halandót.
Korábban a térképeken nem is szerepelt (vagy ha igen, akkor
egy használaton kívüli úttörőtáborként), pedig korántsem 
nehéz észrevenni, és legkevésbé sem a „pajtások” használták...
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hidegháború utolsó szaka-
szában már mindkét félnek
(az USA-nak és a Szovjet-
uniónak is) birto-

kában volt az interkon-
tinentális ballisztikus
rakétatechnológia, ami-
vel közvetlenül fenye-
gethették egymás terü-
letét. Ekkortól vált
kulcskérdéssé a rakéta-
támadás időben történő
észlelése és sikerének megakadá-
lyozása. Míg viszonylag közismert
Reagan amerikai elnök 1980-as
évekbeli csillagháborús terve, azaz
az amerikai műholdas rakétaelhá-
rító rendszer, addig alig esik szó

arról, hogy a 70-es évektől a szov-
jeteknek is megvolt a maguk ra-
kétakövető és -elhárító rendszere. 

A műholdalapú rendszer előtt
a legfejlettebb technológiai lehe-
tőséget a radarok, közöttük is az
úgynevezett horizonton túli (over
the horizon – OTH) rádióloká-
torok jelentették. A szovjetek a

70-es évek elején építették meg
kísérleti céllal az első prototípust
(„Duga–1” fedőnévvel) a dél-uk-

rajnai Mikolajiv térségé-
ben. Az első egysége ké-
pes volt érzékelni az
onnan 2500 kilomé-
terre, Bajkonurból tör-
ténő rakétafellövést, a
második lépcsője pedig
megfigyelte a Csendes-
óceánból, tengeralattjá-

róról Novaja Zemlja szigete felé
kilőtt rakétát. Miután mindez
működőképesnek bizonyult, ne-
kiláttak a már „élesben” is hasz-
nálandó radar építésének.

A műholdalapú rendszer előtt 
a legfejlettebb technológiai lehetőséget 
a radarok, közöttük is az úgynevezett
horizonton túli (over the horizon –
OTH) rádiólokátorok jelentették.

A
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Izmos fülek
Elsőre talán meglepő, hogy a
Duga–2-es OTH radar jeladó-
egységét a csernobili atomerőmű
közelébe telepítették, míg a fo-
gadóegységet onnan mintegy 
60 kilométerre, Csernyihivnél he-
lyezték el. A döntés nem volt vé-
letlen. Az OTH radar hasznos
működéséhez extrém nagy, a 
legáltalánosabb becslés szerint kb.

10 megawattos teljesítményre volt
szükség (bár előfordult 40 MW-os
vélekedés is). Ehhez atomerőmű-
háttér kellett! És persze kézenfekvő
volt, hogy a Poleszje ritkán lakott,
mocsaras vidékén épüljön föl a
kíváncsi szemek elől elrejteni kí-
vánt objektum... (Csak az arányok
kedvéért ugyanakkor érdemes
megjegyezni, hogy a korabeli leg-
magasabb csúcstechnikát alkal-
mazó radarberendezés létesítése

meghaladta a robbanás miatt vi-
lághíres atomerőmű építési költ-
ségeit!) 

A Duga–2 1976-ban kezdte
meg működését. Az új berendezés
azonban önmagában nem tudta az
USA teljes területét megfigyelés
alatt tartani, így szükségessé vált
még egy állomás építése. Ez a Szov-
jetunió másik végében, az Amúr
mentén létesült, Komszomolszk-
na-Amure város közelében. Ettől
kezdve a Szovjetunió képes volt ér-
zékelni egy ellene indított amerikai
rakétatámadást és megtenni a szük-
séges óvintézkedéseket – leginkább
még becsapódás előtt megsemmi-
síteni az ellenséges rakétát.

Használaton kívüli őrtorony 
A terület titkos katonai zóna
volt, melynek kijárt 
a megerősített katonai őrizet

„A hősi múlt” 
A katonai személyzet számára 
jó néhány épület állt itt. Többet 
a közelmúltig használtak, mivel 
az állomás őrzött, zárt objektum
volt. Ám a természet a Vörös 
Hadsereg dicsőségét hirdető 
freskónak sem kegyelmez

Furcsa képződmény 
Az 1986 óta elhagyott Pripjaty
egyik toronyházából látható,
hogy az erdő miként hódítja
vissza a szocialista
mintavárost. A távolban 
(12 km-re) azonban egy közel
sem természetes „képződményt”
is észrevehetünk!
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A Harkály és vadászai
A radar különböző rövidhullámú
frekvenciákon működött, asze-
rint, hogy éppen (a légköri hely-
zettől és a megfigyelt céltól füg-
gően) melyik volt a legkedvezőbb,
de általában 4 és 30 MHz között
(leginkább 10 MHz körül) sugár-
zott. A jelekre felfigyeltek, és rög-
tön bosszúsak is lettek a nyugati
ráióamatőrök, 1976-tól ugyanis
adásukat rendszeresen rövid, kat-
togó hangok kezdték zavarni. 
A rádiójelek eredetét könnyen be
lehetett mérni, így egyértelművé
vált, hogy valahonnan a Szovjet-
unió délnyugati területeiről érkez-
nek, az Ukrán SZSZK területéről.
Ebből pedig egyenesen követke-
zett a rádiójel nyugati megneve-
zése: az „orosz harkály”. 

A furcsa jel céljáról cifra ma-
gyarázatok születtek. Egyesek
szerint a nyugati rádióadás zava-
rása volt a fő szándék, ám aztán
kiderült, hogy a moszkvai rádió
adását is zavarja… Más elméle-
tek szerint a katonai távközlést,
különösen a tengeralattjárók
kommunikációját volt hivatott
segíteni, sőt a legextrémebb el-
képzelésekben az is fölmerült,
hogy a gonosz szovjet birodalom
orwelli módon e rádiójelekkel
próbálja az emberek gondolatait
kontrollálni. 

A NATO hírszerzése is ész-
lelte a jeleket, és kezdettől fogva
sejtették a célját. Belső kommu-
nikációjukban a „vasudvar” (Steel
Yard) fedőnevet adták a radarnak.
Miután pedig megindult a „Szov-
jet-Távol-Keleten” a Duga–3 rá-
diójele is (pontosan összehan-
golva a Duga–2-vel), minden
egyértelművé vált. Lelkes nyugati
rádióamatőrök össze is fogtak, és
létrehozták az „Orosz Harkály-
vadász Klubot”, fő küldetésként
a gigantikus radar zavarását meg-
jelölve.

Meghiúsult  (magyarul: Dugába dőlt)  öröklét
Egészen a közelmúltig azon-

ban továbbra is zárt katonai ob-
jektumként őrizték. Az óriási
antenna ma is megdöbbentő lát-
ványt nyújt. Helyesebben szólva:
két antenna áll egymás mellett,
közülük a nagyobbik 500 méter
hosszú és 150 méter magas és
mintegy 14 000 tonnát nyom
(ami az Eiffel-torony súlyának
kb. kétszerese). 

Annak ellenére, hogy ma már
nem kopácsol az „orosz harkály”,
mégis impozáns mementóként
állja az idő vasfogát az immár
harminc éve elhagyatott Poleszje
erdejében.

A Duga-rendszer azonban nem 
a nyugati rádióamatőrök és nem
is a NATO ellenlépései miatt
szűnt meg. Mivel a Duga–2-es
adó az 1986-ban felrobbant cser-
nobili atomerőműtől csak pár ki-
lométernyire helyezkedett el,
ezért itt is le kellett állítani a 
rendszeres, amúgy is óriási ener-
giát és rengeteg pénzt fölemésztő
üzemeltetést. Ráadásul a megépí-
tése óta annyit
fejlődött a mű-
holdtechnoló-
gia, hogy az már
egyértelműen
jobb megoldást
jelentett, mint a
tíz évvel korábban még hasznos-
nak tűnő radar. A műholdak egy-
felől gyorsabban és pontosabban
tudják azonosítani a támadás he-
lyét is irányát, másfelől pedig a
zavaró rádiójelek és az ionoszféra
váratlan légköri jelenségei sem
akadályozzák működésüket. Így
aztán a Szovjetunió széthullása
után már föl sem merült, hogy
érdemes lenne-e újraindítani a ra-
darrendszert – különösen azután,
hogy a Duga–2-es Ukrajna terü-
letére került.

nánay Mihály
Földrajz–történelem
tanár, A Történelem-
oktatók Szakmai
Egyesületének elnöke

Egészen a közelmúltig továbbra is zárt
katonai objektumként őrizték. 

Az óriási antenna ma is megdöbbentő
látványt nyújt.

Múltidéző bejárat. 
Bár a zóna titkos és zárt rendszer volt, de ha egy járókelő odatévedt volna, 
a kapuban azt hallhatta volna, hogy használaton kívüli úttörőtáborhoz érkezett
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Az acélmonstrum
A radar irdatlan méretekkel
rendelkezik (500 méter hosszú, 
150 méter magas) és óriási volt 
az energiaéhsége



Jakarta



K A L I B A T A
Szöveg és kép: Polgár András

Indonézia fővárosában, Jakartában több mint 

10 millióan élnek. A Dél-Jakarta területén fekvő

12 hektáros Kalibata nevű szupertömb maga a

város a városban: a társadalom jelentős szeletét be-

fogadó, különleges terület, nagyjából 70 000 la-

kossal. Szíve egyértelműen a bevásárlóközpont, de

vannak itt iskolák, óvodák, játszóterek, üzletek,

gyógyszertárak és minden egyéb létesítmény, ame-

lyek a mindennapi élethez szükségesek. A zsúfolt

és forgalmas terület ellenére a lakosok kifejezetten

élvezik a „Kalibata-életmódot”
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árosépítész-végzettségemnek köszönhe-
tően fő kutatási témám a metropoliszok
világa, 2015 januárja óta pedig Jakartá-
val foglalkozom: az utóbbi években a

közlekedési rendszert elemeztem, magam is
rengeteget utazva a „betondzsungelben”.

Az építkezés alapötlete egyértelmű volt:
rendezett otthont adni az óriásváros közép-

V

Meglepően családbarát
Még a területet sem kell
elhagyni, hogy kikapcsolódjunk,
sportolási vagy szórakozási
lehetőséget találjunk.  
Az először megépített tíz
torony után következő 
második ütem hét tornya
felnőtt- és gyermekmedencék 
köré épült. A tornyok nevei
ÁBÉCÉrendben követik egymást,
a kezdőbetűk egy-egy 
indonéziai növény nevei
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osztálybeli családjainak – ám végül a maga-
sabb jövedelmű famíliák, illetve befektetők is
vásároltak ingatlanokat. Erre a leglátványo-
sabb példa, hogy alulméretezték a parkoló-
számot, hiszen az alacsonyabb jövedelmű
családoknak nem számoltak járművet, a te-
hetősek azonban megengedhetik maguknak,
hogy több autót is tartsanak.

Gyümölcsöző fejlesztés
Ha a lakópark csupa betonból is áll,
a növényzet továbbra is utal 
az egzotikus jóllétre

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
POLGÁR ANDRÁS

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Generációs gondoskodás
Deni Sartika öt éve él Kalibatán, egy bolt tulajdonosa

Jakarta másik részében. Minden reggel 50 percet utazik
vonattal, hogy odaérjen. Egyedül neveli két gyermekét,

de elsőszülöttként szüleinek is fő támogatója, 
és hét testvérét is patronálja
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Helyszűke
A sík területű Kalibatában a parkoláskor senki sem használ 

járműrögzítést, így az alulméretezett felületeken egymás elé
beállva, T alakban is lehet parkolni. Ahhoz, hogy a szorult

helyzetből elindulhassunk, nem kell mást tennünk, csak
könnyedén arrébbgurítanunk a környező járműveket
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társadalom nagy szelete él itt együtt, a la-
kások nem számítanak túl drágának – főleg
a jó elhelyezkedés fényében (egy bútorozat-
lan lakás éves bérleti díja nagyjából félmil-

lió forint). A befektetők viszont arra törekednek,
hogy felsrófolják az árakat.

A lakópark kiváló fekvésű, könnyen elérhető:
a kötöttpályás közlekedési rendszerben a fő városi
vasútvonal egyike 100 méteres gyaloglási távol-
ságban van. Előtte fut a kétszer kétsávos Jalan

A

Őrségben
Minden torony saját
biztonsági csapattal
rendelkezik, de munkájuk
sokkal közelebb áll 
a recepciós-adminisztrációs
feladatok ellátásához. 
Ők felelnek a levelek és 
a különböző küldemények
kézbesítéséért is
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Raya Kalibata út, ami becsatol a város közleke-
dési vérkeringésébe. Itt elcsíphetjük a buszokat,
de taxit is leinthetünk. Nem elhanyagolható a
mobilapplikációk használata sem, a sofőrt a la-
kótornyunk elé rendelve. Az Uberhez hasonló
Grabcarral kényelmesen utazhatunk, vagy a leg-
gyorsabb megoldást választva a Grabbike vagy 
a Go-Jek alkalmazáson keresztül, a motoros
mögé felülve juthatunk el a kívánt célba, fix 
tarifával.

Edzésben
A gyermekek a karate 
Wadō-ryū ágát gyakorolják,
ahol ütést és rúgást is lehet
kezdeményezni, de még 
sincs testkontakt! 
Csak külsőségeiben hasonlít 
a kick-boxra,
szellemiségében a ju jitsuhoz
áll közelebb, az elsődleges
cél maga az önvédelem 
és a belső fegyelem
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Hence
Ruházati boltot vezet, ahol kifejezetten a fiatalok
laza viseletét árusítják. Néhány éven belül saját
márkát akar piacra dobni. Tetoválásait édesanyja
kérésére távolíttatta el: a lábáról metszett bőr

takarásával tudták ezt megoldani
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Magas szintű lét
A magasban sokkal pihentebben ébred 

az ember, Bár tériszonyban
szenvedőknek kevésbé ajánlható



„Kalibata-életmód” kifejezetten nép-
szerűvé vált. Ha a metropolisz „falujá-
ban” nem is ismerik névről egymást az
itteniek, de mindenki felé feltűnő tisz-

telettel fordulnak. Mindig átragad rám a for-
gatag ellenére is általános nyugodtság: legyen
bár kilométer hosszú a közlekedési dugó, az
emberek nem stresszelnek, nem sietnek. 
A kedvező éghajlat mellett a jakartaiak pozi-
tív viselkedéskultúrája is a GDP része…

Lakóközösségi kivetítés 
(indonéz győzelemmel)

Indonézia 2016. december 14-én hazai
pályán fogadta Thaiföld csapatát 

az AFF Délkelet-ázsiai Kupa döntőjében

A
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A fűtés ismeretlen
húszszintes tornyok, minden emeleten 
50 lakás: Többnyire 2-3 szobásak,
légkondicionáltak

Polgár andrás
Városépítész, fotográfus és 
multimédia-készítő. A városkutatás 
mellett a kulturális antropológia 
és az emberi történetek érdeklik
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Míg itthon a tea sokszor csupán 
a megfázás tüneteinek enyhítésére
szolgáló, szinte kötelezően cukorral
és citrommal ízesítendő, meleg ital,
addig Keleten – így Tajvanon is – a
kultúra szerves része, balzsam test-
nek és léleknek. Fogyasztásának szer-
vezetre gyakorolt pozitív hatásai
hosszú évezredek tapasztalatai alap-
ján kerültek lejegyzésre, és Kína-
szerte közismertek 

em úgy az európai ember
számára, akik a 17. század-
tól, a megélénkülő keres-
kedelmi kapcsolatok nyo-

mán mind gyakrabban látogattak
a Távol-Keletre. Jean-Baptiste Du
Halde (1674–1743) francia szár-
mazású történész-sinológus, je-
zsuita szerzetes 1753-ban meg-
jelent A Kínai Birodalom és
Tatárföld földrajzi, történeti, kro-

N
Aranyló színű tajvani teák 
Tajvanon a tea kultusza hosszú
évezredeken keresztül
tökéletesített, finomított
cselekmények sorozata: művészet

aranykincse
Tajvan szigete 
egy csésze teán keresztül

Szöveg: Hoppál Krisztina

Formosa
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nológiai, politikai és fizikai leírása
című művében részletesen ír nagy-
szerűségéről.

,,A levelet, amelyet teának hí-
vunk, csakúgy, mint a Fó kien (a
dél-kínai Fujian) tartományban,
az összes többi tartományban is
Csá néven ismerik. Az európaiak
azért ezt a nevet adták ennek a le-
vélnek, mert az első európai keres-
kedők Japánba tartó útjaik során 

a Fó kien tartományon keltek át, 
így onnan ismerték meg a nö-
vényt.[...]” (Lévai Dániel fordítása) 

Emellett a szerző számos nya-
valya kezelésére javasolja a külön-
böző módon elkészített teafőzete-
ket, melyekhez részletes recepteket
is közöl. Így lelki kimerültség és fá-
radtság ellen, szívfájdalomra, min-
denféle mérgezésre és a legkülön-
félébb gyomor- és bélbántalmakra.

Székrekedés ellen például 
a következőket javasolja: ,,Ve-
gyünk egy nagy csészényi teát egy
kis kandiscukorral. Tegyük ki éj-
szakára a szabadba, hogy reggelre
harmatos legyen, és ezután adjuk
a betegnek. A terhes nőknek vi-
gyázniuk kell ezzel a recepttel,
rájuk nézve veszélyes lehet.”
(Lévai Dániel fordítása)

Növények növényéről,
Virágáról szólok néktek.
Csipegetik a levelét, 
Sarját szintúgy: kincset érnek. 
Egyszer hívják teafűnek, 
Máskor illatos nedűnek. 
Hordják adóba urakhoz, 
A császárhoz kedvességnek; 
Ha beérik, mindjárt viszik. 
Nincs nálánál becsre vénebb. 
Természettől híres-neves, 
Miért dicsérje hát az ének?

Yan Haizhen: A tea és a bor vetélkedése
(10. század – Donga György fordítása)

諸人莫鬧，聽說些些。
百草之首，萬木之花。
貴之取蕊，重之擿芽。
呼之茗草，號之作茶。
貢五侯宅，奉帝王家。
時新獻入，一世榮華。
自然尊貴，何用論誇！

閻海真《茶酒論》

Fotó: New Taipei City Yingge Ceramics Museum
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Színes teavilág
A 18. század derekán az európai
utazók közül azonban még keve-
sen tudták, hogy az előállítás el-
térő módszerei szerint hat főbb
kínai teafajtát különböztetünk
meg: zöld, oolong (wu-
long), vörös (Európában
a fekete tea kifejezés ter-
jedt el), sárga, fekete és 
fehér tea. Mindezeken
kívül meg kell említeni a
tea előállítása során nyert
végső formájára utaló saj-
tolt teákat, valamint a zöld teák
aromáját felerősítő virágteákat is. 

Az ezekből készült főzetek
mindegyike különböző módon
hat az emberi testre. Így például
a zöld tea – amely az egyik leg-

népszerűbb teafajta – jó immun-
erősítő, segít megelőzni a szív- és
érrendszeri betegségeket, kedve-
zően befolyásolja a testzsír meny-
nyiségét. A vörös (fekete) tea

pedig – mely a zöld tealevelek
fermentálásával készül – élénkítő,
pozitív hatást gyakorol az agymű-
ködésre és a keringésre. 

A régi kínaiak szerint a magas
hegyekről származik a legjobb mi-

nőségű tea. Nem csoda hát, hogy
Tajvan földrajzi adottságainak, va-
lamint a megőrzött színvonalas
feldolgozási eljárásnak köszönhe-
tően a szigeten termesztett teák

minősége messze föl-
dön híres. 

Ezek közül is ki-
emelkedik a karakte-
res, ugyanakkor frissítő,
könnyed jellegű oolong
tea, mely a tajvani teák
királynője. Íze édeskés,

virágos, antioxidáns-tartalma ki-
emelkedően magas. A különböző
oolong-típusok színe, aromája és
íze nem csupán a tea minőségétől,
de a feldolgozás és elkészítés mód-
jától is nagymértékben függ. 

Az előállítás eltérő módszerei szerint hat
főbb kínai teafajtát különböztetünk meg:
zöld, oolong (wulong), vörös (Európában

a fekete tea kifejezés terjedt el), sárga,
fekete és fehér tea.

Tealevelek
feldolgozás alatt 

Teaszüret a hegyoldalban 
A tajvaniak szerint a tea minden
aspektusában megmutatkozik 
az ősök lelkének folytatólagossága, 
és minden egyes levélben megnyilvánul 
a teatermesztő életereje

Fotó: Taiwan Alumni Association in Hungary

fotó: Ministry of Foreign Affairs photo by Huang Chung-hsin

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
HOPPÁL KRISZTINA

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Tajvani csodák
Nálunk a Dongding oolong tea –
vagy ahogy idehaza gyakorta ne-
vezik, Fagyos bérc – tekinthető az
egyik legnépszerűbb tajvani tea-
fajtának. A sziget délkeleti részén,
500–800 méter magasságban 
termesztik. A főzet színe tiszta,
halványsárga. Aromája édeskés,
virágos, íze különlege-
sen lágy, gyümölcsös.
Szintén igazi oolong-
különlegesség a tajvani
magashegyi tea, melyet
1600 méteren, kézzel
szüretelnek. Főbb ter-
mőterülete a sziget kö-
zépső, hegyvidéki része, valamint
a nyugatabbra fekvő Jiayi térsége.
Főzete a zöld teák erős, markáns,
füves jellegével szemben üde, té-
lies aromájú, lágy, mézes-virágos
ízvilággal rendelkezik. Többszöri
leforrázást követően bomlik ki e
komplex ízcsokor, mely felejthe-

tetlen élményt nyújt a teák sze-
relmesei számára. A Zheng cong
tie guanyin, ez a magyarul gya-
korta a Kegyelem vasistennője 
kifejezéssel illetett tea szintén
igen kedvelt oolongtípus. Első-
sorban a főváros, Tajpej Mucha
kerületében termesztik. Kizárólag

zsenge tealevelek felhasználásával
készül, íze hosszan tartó, testes,
orchideajellegű. 

Európából nézve talán a leg-
egyedibb tulajdonságokkal a tajvani
oolong tea büszkélkedhet.  Több
néven is ismert, itthon a Dongfang
meiren, azaz Keleti szépség kifejezés

terjedt el leginkább. A számos jól
ismert tajvani teatípus közül ez
tekinthető az egyedüli, kizáróla-
gosan csak a szigetországban ter-
mesztett variánsnak. Elsősorban
az északnyugati régióra, azon 
belülis főleg Xinzhu vidékére jel-
lemző e különleges ízvilágú fajta,

melynek feldolgozása 
rovarok segítségével tör-
ténik. A Jacobiasca for-
mosana nevű, alig 3 mm
nagyságú faj példányai
ugyanis apró sérüléseket
okoznak a leveleken, me-
lyeken spontán fermen-

táció megy végbe, különleges mi-
nőségjavulást idézve elő. Ennek,
valamint a gondos kézi szürete-
lésnek és aprólékosan kontrollált
feldolgozási eljárásnak köszönhe-
tően a tea aromája jellegzetesen
mézes gyümölcsös, íze könnyed,
lágy.

Európából nézve talán a legegyedibb
tulajdonságokkal a tajvani oolong tea
büszkélkedhet.  Több néven is ismert,
itthon a Dongfang meiren, azaz Keleti
szépség kifejezés terjedt el leginkább.

Teaábrázolás 1665-ből 
Egyaránt teaként szokás nevezni az eredetileg Kínából származó, kaméliák nemzetségébe
tartozó, természetes közegében fatermetű növényt (Camellia sinensis ), valamint 
az ugyanennek a növénynek különböző eljárással kezelt leveleiből készített főzetet is

fotó: MTA KIK Keleti Gyűjtemény
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Kultuszelemek
Tajvanon a teának nemcsak a ter-
mesztése, de a kultusza is hosszú
évezredeken át tökéletesítetett
gyakorlat. E tradíciók ősi tiszta-
sága, a hagyomány és a
modernitás elegáns ötvö-
zete e szigeten a maga
teljességében őrződött
meg. Akárcsak a száraz-
földön, Tajvanon sem
pusztán a testi élvezet
kedvéért isznak teát, ha-
nem a lélek és a szellem gyönyö-
rűségéért is fogyasztják. A teaivás
egyfajta meditáció, a kínai kul-
túra lényegét magába sűrítő ak-
tus. Alaposan megfontolt, kidol-
gozott cselekmények sorozata,
művészet, amelynek részeként
rendkívül fontos szerepet kap a
tea és a megfelelő minőségű víz

kiválasztása, a hozzáillő teáskész-
let, alkalom és tér, valamint a
nyugodt, csendes elme. 

Tajvan kiváló természeti adott-

ságainak, kulturális diverzitásának
és az ősi tradíciókon alapuló fel-
dolgozási eljárásoknak köszönhe-
tően a kitűnő tea hazája. 

A teakészítés kulcsfontosságú
része a jó víz, amely nélkül a tea
sem lehetne élvezhető. Ismérve,
hogy fogyasztás közben hideg,
utóíze édeskés. A csapvíz ke-

ménysége, magas pH-tartalma
miatt nem javallott, noha a for-
ralást követő visszahűtéssel javít-
ható a minősége. A tisztított víz

ugyan kényelmes meg-
oldásnak tűnhet, de a
tea szakértő rajongói az
alkalomtól függően in-
kább hegyi kristályvi-
zet, illetve különböző
természetes vizeket, ás-
ványvizeket ajánlanak.

Akárcsak egy művészi fest-
mény esetében, a tér megkom-
ponálása, a harmonikus atmosz-
féra kialakítása a tea fogyasztása
során is elengedhetetlen. Mind-
ezek lehetővé teszik, hogy a láto-
gató már érkezése pillanatában
kiszakadhasson a hétköznapok vi-
lágából, és egy nyugodt, lecsen-

A teakészítés kulcsfontosságú része a jó
víz, amely nélkül a tea sem lehetne
élvezhető. Ismérve, hogy fogyasztás

közben hideg, utóíze édeskés. 

fotó:  New Taipei City Yingge Ceramics Museum
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A gaiwan népszerűsége részben
annak köszönhető, hogy bármi-
lyen tea főzhető vele, mert nem
szívja magába annak illatát. Ugyan-
akkor a kanna használata egysze-
rűbb, kedveltebb, hiszen nem égeti
meg a kezet – végeredményben
azonban a készlet összeállítása igen
jelentős részben a fogyasztó sze-
mélyes ízlésétől és elvárásaitól függ.
A tökéletesen megkomponált 
teaszertartás a mindennapi prob-
lémák elhagyását, a lélek magába
fordulását, az elme lecsendesítését
idézi elő, mely a tea élvezetén ke-
resztül otthoni környezetben is
könnyedén, bármikor elérhető.

desült lelkiállapotba
jutva teljes mértékben
átadhassa magát a tea
élvezetének. 

Az aprólékos gond-
dal kiválasztott teás-
készlet szintén a kul-
tusz fontos alkotója. A
praktikus, funkcionális
megfontolások mellett
az esztétikum és a 
harmónia szerepe is 
jelentős. 

A zöld és sárga tea
esetében magas üveg-
poharat használnak,
míg a többi teafajtát

ún. gaiwanban, vagy pedig kan-
nában készítik el. A gaiwan álta-
lában porcelán, alátéttel és fedővel
ellátott, alul szűk, felül széles
szájú pohár. Míg az alátét a földet,
a fedél az eget, addig maga 
a pohár az embert szimbolizálja.

hoppál krisztina
régész, a Damjanich
János Múzeum
munkatársa. Kutatási
területe Kelet-Ázsia
régészete

Kiállítás a szolnoki 
Damjanich János Múzeumban
A Damjanich János Múzeum január 27. és
április 28. között nyitva tartó kiállításában
a messzi Távol-Keletre hívja látogatóit,
hegyek teaültetvényeinek magasába és illatos
teaszobák mélyére, ahol nem csupán a szép-
séges Tajvan történelmébe és kultúrájába
nyerhetnek bepillantást, de a tea fajtáival,
kultuszával, fogyasztásának eszközeivel, ke-
reskedelmi jelentőségével is megismerked-
hetnek. A legnevesebb magyarországi intéz-
mények különleges tárgyai mellett a tajvani
New Taipei City Yingge Ceramics Museum
kerámiáit és a Damjanich János Múzeum
török kori gyűjteményének kínai porcelánjait
is kiállítják.

Tradicionális teaszertartás részlete 
A számos különleges ízvilágú tea
termesztése és élvezete Tajvan
társadalmának, gazdaságának és
kultúrájának szerves részét képezi, 
a  mindennapok megkerülhetetlen eleme

Teát népszerűsítő poszterek Tajvan japán uralom alatti időszakából 
Tajvanon a tudatos, magas színvonalon folytatott teatermesztés kezdetei
egészen a 19. századig nyúlnak vissza

jelentősen megnőtt 1895 és 1945 között
a helyi és külföldi igény a kiváló
minőségű tajvani teákra 
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Oroszok a spájzban
Birodalmi törekvések – a birodalmon túl

Oroszország megkerülhetetlen
szereplője a híradások politikai
rovatainak. A Szovjetunió össze-
omlása után válságos korszakot
élő állam a 2000-es évek elejétől
fokozatosan erőre kapott, és a
társadalmi stabilizálódás és gaz-
dasági megerősödés mellett az
egykori cári, majd szovjet biro-
dalmak örököse ismét nagyha-
talmi babérokra tör. Ezt a
történelmi hagyományok és a
stratégiai szempontok is serken-
tik. A szándék valóra váltását le-
hetővé tevő gazdasági és katonai
erő alkalmazását az orosz „érde-
keltségek” legitimálhatják: az
egyik ilyen az anyaországon
kívül élő orosz kisebbség

A cári Orosz Birodalom az orto-
dox keresztények, a Szovjetunió
pedig a kommunista mozgalmak
világszintű védelmezőjeként te-
kintett saját magára – s e csopor-
tokat jócskán fel is használták az
egyes országok belügyeibe történő
beavatkozás so-
rán. Ugyanígy a
mai Oroszország
az orosz anya-
nyelvű – ezáltal a
modern nemzet-
felfogás értelmé-
ben orosznak
tartott – népesség esetében vállal
védnöki szerepet, és igyekszik po-
litikai-gazdasági érdekeit rajtuk
keresztül határain túl is érvénye-

síteni, elsősorban a hagyományos
orosz érdekszférán belül. E folya-
mat napjainkban élénkebben zaj-
lik, mint valaha! Ám az egykori
Szovjetunió európai perifériájának
államai (a három balti állam, 
valamint Belarusz, Moldova, Uk-

rajna, és a három kaukázusi köz-
társaság) példáján látni fogjuk,
hogy mindez korlátlanul nem va-
lósítható meg.

A cári Orosz Birodalom az ortodox
keresztények, a Szovjetunió pedig a
kommunista mozgalmak világszintű
védelmezőjeként tekintett magára...

Szöveg: pete márton, kép:  kálló péter

Mindig figyel 
A litvániai szovjet emlékmű
akár az orwelli Nagy Testvér
is lehetne
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pedig a lengyel–litván és a svéd ál-
lamalakulatok bizonyultak kemény
ellenségnek. Európa keleti felén
csak a 18. századra sikerült a cári
birodalomnak jelentős előretörést
elérnie, amelyben a riválisok meg-
gyengülése mellett nagy szerepe
volt Nagy Péter reformjainak, az
erősen központosított hatalomnak
és az ütőképes hadseregnek.

A 19. sz. végére az Orosz Bi-
rodalom majd’ 23 millió km2-t
uralt – egyre nagyobb belső fe-
szültségekkel, elképesztő mértékű

társadalmi egyenlőtlenségekkel és
a nemzeti eszme felbukkanásával
a nyugati szegélyterületeken.

Az orosz kormányzat hamar

felismerte a nemzeti érzelmekben
rejlő veszélyeket, s egyre össze-
hangoltabb oroszosítási politika
formájában válaszolt. Ez egyaránt
jelentette az orosz ajkú lakosság,
elsősorban a hivatalnokréteg nagy-
arányú betelepítését a nem orosz
peremvidékekre, a helyi nyelvek
rovására az orosz nyelv hivatalossá
tételét, valamint az orosz ortodox
egyház hatalmának kiterjesztését –
más egyházak háttérbe szorítása
árán. Mindez erős ellenszenvet
váltott ki a nemzetiségek részéről,

s egyfajta ellenhatásként
tovább erősítette a nem-
zeti mozgalmak kibon-
takozását. Az oroszosítási
kísérlet végül is jócskán
hozzájárult, hogy Közép-
és Kelet-Európában – be-
leértve a Kaukázus vidé-

két is – jórészt idegenként tekin-
tettek az orosz nyelvi-kulturális
és politikai befolyásra.

Az orosz nemzeti projekt
Amióta a Moszkvai Nagyhercegség
a 15. században lerázta magáról a
tatár igát, s igyekezett kiterjeszteni
hatalmát, azóta két alapvető szem-
pont szabja meg a mindenkori
orosz geopolitikai célokat: a rivális
nagyhatalmak minél távolabb tartása
a birodalmi magterülettől, valamint
a „meleg tengerekhez” való kijutás.
A sors fintora azonban, hogy e cé-
lokat csupáncsak időlegesen, illetve
részlegesen sikerült megvalósítani. 

Az északi és keleti terjeszkedés
az ott élő, alacsonyabb technoló-
giai és gazdasági fejlett-
ségi szinten álló népcso-
portok rovására viszony-
lag gyorsan haladt – 
a Jeges-óceánt a 15. szá-
zad végére, a Csendes-
óceánt a 17. század kö-
zepére érték el az orosz
katonák és telepesek.  Dél és nyu-
gat felé azonban lényegesen lassabb
volt az előrejutás: délen a fénykorát
élő Oszmán Birodalom, nyugatra

Az orosz kormányzat hamar felismerte 
a nemzeti érzelmekben rejlő veszélyeket,

s egyre összehangoltabb oroszosítási
politika formájában válaszolt.

Hagymakupolák árnyékában 
Akárcsak a cári időkben, az
ortodox egyház és az orosz
állam erős támaszai
egymásnak 
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A „szovjet”-oroszosítás
nyugati szélén élő népcsoportok
megvádolása a háború idején el-
követett kollaborálással, mely tö-
meges szibériai deportálásokban
tetőzött, s főként oroszok betele-
pítésével járt együtt (a Kaukázust
leszámítva ráadásul az akkori
munkaerőhiány legitimálta is a
betelepítést…). 

Bár a Szovjetunióban min-
denhol lehetséges volt a helyi
nyelven történő tanulás, az orosz
mint „második nyelv” szerepe az
évtizedek folyamán meghatározóvá
vált – amolyan lingua franca 
(közvetítőnyelv)-ként. A más tag-
köztársaságba áttelepülők, így az

oroszok mellet a balti államokba
érkező ukránok, fehéroroszok és
kaukázusi népek túlnyomórészt
orosz iskolában végezték tanul-
mányaikat, általában nem sajátí-
tották el a helyi nyelvet , így nem
a helyi népességhez, hanem az
oroszokhoz asszimilálódtak, velük
alkottak érdekközösséget. Ráa-
dásul az orosz nyelvű lakosság
Szovjetunió-szerte gazdasági és
társadalmi fölénybe is került min-
den más csoporttal szemben. 
Az orosz nyelv alapos ismerete
nélkül alig volt lehetséges a köz-
társaságok közötti mozgás, a to-
vábbtanulás vagy egy vonzóbb

munkahely betöltése.
Az orosz anyanyelvűek
a kommunista időszak
nem épp szabad verse-
nyen alapuló felvételi
eljárásai közepette már
csak politikai okokból

Az Orosz Birodalom összeomlása
1917–18 folyamán lehetővé tette
az európai birodalomrész perem-
vidékein élő népek elszakadását,
saját államaik létrehozását. Ezek
azonban – Finnország, a három
balti állam, Lengyelország, vala-
mint a Romániához csatolt Mol-
dova kivételével – a polgárháború
végére (1922) a Szovjetunió ré-
szévé váltak, ahol azután ismét
szembe kellett nézniük az oroszo-
sító törekvésekkel. Ez a II. világhá-
ború után jelentősen felerősödött,
érintve immár a három balti álla-
mot és Moldovát is. 

A hivatalos politika szintjén
egyértelművé vált, hogy
bár a Szovjetunió va-
lamennyi nemzetisége
egyenrangú, az oroszok
váltak a szovjet nép iga-
zodási alapjává. Alapvető
elem volt a birodalom

Az orosz, mint „második nyelv” szerepe
az évtizedek folyamán meghatározóvá
vált – amolyan lingua franca(közvetítő

nyelv)-ként.
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is könnyebben kaptak meg egy
vezetői állást, mint a más, politi-
kailag kevéssé megbízhatónak te-
kintett nyelvi/etnikai csoportok-
hoz tartozók.

Az 1989 előtti évtizedekben 
– a vándorlások és az oroszokhoz
történő asszimiláció miatt – fo-
lyamatosan növekedett arányuk
szinte valamennyi európai szovjet
tagállamban. Az érkezők azonban
nem integrálódtak a helyi társa-
dalomba, hanem egyfajta párhu-
zamos létet képeztek, melyet az
orosz nyelv és a sajátos, lényegé-
ben azonban oroszosító szovjet
kultúra határozott meg. Ez külö-
nösen problémás volt a balti 
államok esetében, ahol a II. vi-
lágháborús szovjet megszállás
után erős ellenszenvvel tekintet-
tek Moszkvára, ráadásul a beván-
dorlás rendkívül erősen megbil-
lentette a nemzetiségi arányokat.

Úttörőtáborból kemping 
A felirat változik, de az orosz
marad. Pedig a helyszín Grúzia 

Múltidézés 
A jelen zűrzavaros, a jövő homályba
vész. Egy egykori grúziai szovjet
üdülőben kapott szolgálati lakást
az idős hölgy és úr is.
kényszerűségből lettek élettársak.
A férfi a Vörös Hadseregben 
szolgált Szentpétervárott, ám
katonai pályája végén ide helyezték –
elszakítva családjától (lent), 
a nő orosz ápoló, aki hasonlóképp
került a telepre. A szabad ég 
alatt főznek, mert nincs konyha
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Elitből kisebbség
E párhuzamos társadalmak kivált-
ságos helyzete 1989–90 után gyö-
keresen megváltozott: a
volt tagállamok függet-
lenné válásával idegenek-
ké váltak. Az új államok-
ban ugyanis – kevés ki-
vétellel (Belarusz és kez-
detben Ukrajna) – meg-
határozóvá vált a nemzeti
identitás felé fordulás.

Nem meglepő, hogy a legke-
ményebb bánásmód a három balti
államban érte az orosz nyelvű ki-

sebbséget. Észtország, Lettország
és Litvánia – földrajzi helyzetük,
múltjuk és történelmi tapasztala-
taik miatt – kezdettől fogva nyu-

gati orientációban gondolkodtak,
s a rövid távú érdekek (olcsó orosz
importnyersanyagok, orosz pia-

choz való hozzájutás) helyett hosz-
szú távú stratégiaként a NATO-
és EU-csatlakozást célozták meg.

Az új törvények megalkotása-
kor komoly feltételeket
támasztottak az állam-
polgárság elnyeréséhez:
ezek között természete-
sen első helyen szerepelt
a hivatalos nyelv megfe-
lelő szintű ismerete, de
igyekeztek korlátozni 
a kettős állampolgárság

lehetőségét is.
Az idegenné váló közeg sok

orosz ajkút késztetett az oroszországi

Észtország, Lettország és Litvánia 
– földrajzi helyzetük, múltjuk és
történelmi tapasztalataik miatt 

– kezdettől fogva nyugati orientációban
gondolkodtak.

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
PETE MÁRTON

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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hazatérésre. A fiatalabbak, már
helyben születettek számára azon-
ban „nem volt hova visszamenni”.
Ők inkább a többségi társadalom-
hoz való közeledést, az integrációt
választották, mely sok
esetben asszimilációval,
az orosz identitás hát-
térbe szorulásával társult.
Ugyancsak sokan dön-
töttek anyagi szempont-
ból a maradás mellett,
vállalva a nehézségeket is. Bár Lett-
ország lakóinak 12%-a, az Észt-
országban élőknek pedig 6%-a
semmilyen állampolgársággal sem

rendelkezik – s ugyancsak százez-
resre tehető a csak orosz állam-
polgárságúak száma –, az életszín-
vonal-különbség miatt Oroszország
egyáltalán nem vonzó számukra.

A balti országokkal ellentétben,
az európai posztszovjet peremvidék
többi állama, vagyis Belarusz, Mol-
dova és Ukrajna, valamint a Kau-

kázus vidéke mind a mai napig az
orosz geopolitikai előretörés terü-
lete. A technikai megvalósítás vi-
szont sokrétű: Belarusz, Azerbaj-
dzsán és Örményország esetében

például nem volt szükség
a nemzetiségi kártya ki-
játszására, mivel mindhá-
rom szoros kapcsolatot
ápol Oroszországgal, az
euroatlanti orientáció és
a nyugati értelemben vett

demokrácia nem jellemzi őket,
így kiváló partnereknek számíta-
nak... 

Azerbajdzsán elsősorban a szén-

Belarusz, Moldova és Ukrajna, valamint
a Kaukázus vidéke mind a mai napig az

orosz geopolitikai előretörés területe.

Peremre szorulva...
Egykori szovjet hősök tömegei
vesztették el a talajt a lábuk
alól

Kivagyiság? 
A nagyság, az erő, a vagyon teret követel – sokszor mások
kárára is. Litvániában minden hétvége esküvőszezon. 
A hagyomány szerint a fiatalok korán házasodnak, 
eközben az orosz „pompa” jócskán teret kap 
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hidrogén-kereskedelemben elfoglalt
pozíciója miatt fontos partner, bár
egyszerre konkurenciát is jelent, s
konzervatív, síita irányzatú iszlám
vallása miatt orosz szemszögből
kevéssé tekinthető megbízhatónak,
mint a másik két keleti keresztény
állam. A belarusz Vilejka és Han-
cavicsi, valamint az örményországi
Gyumri katonai bázisait
viszont mind a mai napig
az orosz hadsereg bérli, s
2014-ig Ukrajna is orosz
bérletbe adta Szevasztopol
kikötőjét. Míg Örmény-
ország számára elsősorban
biztonsági szempontból fontos az
orosz hadsereg jelenléte – védelmet
jelentve egy esetleges török vagy
azeri invázió ellen –, addig Belarusz
(és korábban Ukrajna is) a létfon-
tosságú energiahordozókhoz való

kedvezményes hozzájutás miatt
(volt) érdekelt ezekben az ügyle-
tekben. Orosz részről pedig egyér-
telműen a stratégiai pozíció miatt
fontos a katonai jelenlét.

Az orosz kisebbség szerepe
azokban az államokban került
igazán előtérbe, amelyek Nyugat
felé keresik kapcsolatukat. Ukraj-

nában a területi bizonytalanság
megteremtésével sikerült is aka-
dályt gördíteniük a NATO- és
EU-tagság elé. Moldovában –
ahol a mezőgazdasági export leg-
főbb felvevője továbbra is az orosz

piac – a 2016-os elnökválasztás
eredménye, az oroszbarát Igor
Dodon győzelme a geopolitikai
valóság egyfajta társadalmi elfo-
gadása… Ez a közeli jövőben
minden bizonnyal tovább erősíti
majd az orosz orientációt.

Grúzia esete viszont minden-
képpen különleges. Bár az orosz

kisebbség aránya itt min-
dig is alacsony volt, az
abház és oszét nemzeti-
ségek függetlenségi tö-
rekvéseinek fegyveres tá-
mogatásával, a szakadár
Abházia és Dél-Oszétia

mint kváziállamok létrehozásával
2008-ban Grúzia Nyugat felé ve-
zető útját is sikerült blokkolni. Az
orosz katonaság pedig mint „bé-
kefenntartó erő” jelen van mindkét
szakadár államban.

Ukrajnában a területi bizonytalanság
megteremtésével sikerült akadályt

gördíteni a NATO- és EU-tagság elé.

Észtország

l e t t o r s z á g

l i t v á n i a

u k r a j n a

b e l a r u s z

azerbajdzsán

g r ú z i a

30,3 25,6 25,2

9,4 6,3 5,8

13,2 11,4 8,3

13 9,4 5,4

1,6 0,5 0,4 5,6 1,8 1,35

22,1 17,2 n.a.

34 29,6 26,9

moldova

o r o s z o r s z á g

ta d z s i k i s z tá n

k i r g i z i s z tá n

K a z a h s z t á n

s
z

í r
i a

tengerészgyalogság

békefenntartó csapatok

légitámaszpont

helikopter bázis

haditengerészeti bázis

űrközpont

rakétaelhárító központ

kommunikációs központ

örményország

Az orosz kisebbség aránya az európai 
volt szovjet tagállamokban (%)

1989
1999–2004**
2009–2014**

*Az egyes államokban a népszámlálások különböző években történtek

30,3 25,6 25,2

*Abházia és Dél-Oszétia nélkül

külhoni orosz katonai bázisok

Tiraspol
6,3 1,5 0,7*
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Ketyegő óra
Bár az orosz anyanyelvű kisebbség
alapvető szerepet kap az orosz elő-
retörés legitimálásában, az idő azon-
ban nem Oroszországnak dolgozik.
1989 után az asszimiláció és a ki-
vándorlás miatt lényegesen csökkent
az oroszok aránya és abszolút száma
valamennyi európai posztszovjet
tagállamban. Részben e fogyás is
oka lehet, hogy az elmúlt években
Magyarországtól keletre felgyor-
sultak az események, és úgy tűnik,
egy orosz „offenzíva” idejét éljük,
melyhez a megfelelő gazdasági hát-
tér is rendelkezésre áll. Nagy kérdés
azonban, hogy meddig tart ki a
lendület, illetve mennyire sikerül
Oroszországnak megtartania e régi-
új pozícióit, s mikor jön majd egy
újabb recesszió, amit „törvénysze-
rűen” egy újabb előretörésnek kell
követnie, ahogy ez a pulzáló mű-
ködés az orosz államot mindig is
jellemezte?...

Zúg a Volga 
Talán sosem fogynak el, 
hisz annyian vannak, akár az...

Arccal nyugatnak
Az orosz geopolitika évszázados
horizontja. Vajon eléri-e egyszer? 

Pete Márton
az ELTE geográfus dok-
torandusza, az Etnikai
Földrajzi Műhely tagja,
kutatási területe 
a politikai földrajz

Kálló péter
A Földgömb művészeti
felelőse, fotográfus,
számos rangos díj 
nyertese



# P A K S  # D U N A  # E R Ő M Ű

Az ország atomvárosként ismeri, a bennfentesek az Erzsébet Szálló
klasszicista homlokzatára esküsznek. A turisták a Makovecz-temp-
lomot keresik, az egészen műveltek a Kortárs Művészetek Képtárát.
A helybeliek inkább az óvárosi templomot látogatják meg a cuk-
rászdákat. A kocsma egyenesen ritkaságnak számít. Az atomváros-
ban a józanság – mondhatni – nemzetstratégiai kérdés. A gigantikus
üzem láthatatlanul is ott kísért az utcákon, mintha a város egy 
veszedelmes sárkánnyal kötött volna szövetséget... 

mikor a 60-as évek végén a pártvezetés helyet keresett az épülő
atomerőműnek, a hűtővíz kérdése hamar egyértelművé tette: csakis
egy Duna menti helyszín jöhet számításba. Miután az is eldőlt,
hogy a Pakstól délre eső mezőgazdasági terü-

let alkalmas lehet, tovább folyt a vita arról, vajon
jó ötlet-e egy „második Dunaújvárost” építeni,
vagy inkább Szekszárd fejlesztésével oldják-e meg
az erőmű kiszolgálására ide áramló tömegek 
elhelyezését... Persze éppen a Dunaújvárossal való
összevetés mutatja, hogy tömegekről voltaképpen
nem is beszélhetünk. Miközben Dunaújváros az

A

Paks
avagy az atomkorszak urbanisztikája

Szöveg és kép: Tamáska Máté

A paksi présházak 
közvetlenül a temetők mellett
találhatóak, ami – valljuk be –, nem
csábít holmi „sosem halunk meg”
ivászatokra. Talán ez is közrejátszott
abban, hogy nem Paks lett Tolna megye
zászlós-borvidéke

Tovább folyt a vita arról, vajon jó ötlet-e
egy „második Dunaújvárost” építeni,
vagy inkább Szekszárd fejlesztésével

oldják-e meg az erőmű kiszolgálására ide
áramló tömegek elhelyezését...

Fotó: FORTEPAN – MAGYAR RENDŐR 1980 
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1950-es években megtízszerezte lakosságszámát, az
1970 és 1980 között alapítókorát élő atomváros
mindössze 40%-os bővülést hozott Paksnak. 

Mindez azt jelentette, hogy a 80-as években a
lakosság többsége, mintegy 13 000 ember, to-
vábbra is az atomkorszak előttről örökölt, csendes

mezővárosban élt. Abban az immár Ó-Paksként emlegetett városrészben,
amely az atomkorszak előtt még azzal kellett „beérje”, hogy 1969-ben
itt nyitotta meg kapuit Tolna megye legmodernebb szövetkezeti áruháza.
Az ÁFÉSZ-ben nemcsak kenyeret, tejet, vajat és parizert, de kerékpárt,
sőt motorkerékpárt is lehetett venni. Reggelenként a friss kiflik illata
(merthogy valami okból zsömlét itt nem árultak) összekeveredett a csil-
logó fémek rideg és savanykás szagával. Aki gyerekként belekóstolt e ve-
gyesbolti levegőbe, annak a plázák minden csillogása is csak gyenge inger
a vásárláshoz. Az áruház ma is megvan, de már leválasztott élelmiszer-
részleggel. A régi áruházi osztály ajtaján kis cédula, éppen magyartanárt
keresnek a kínai (vietnami?) eladók mellé. 

Az épülő atomerőmű 
1968-ban jelentették be a beruházást,
1969-ben már folytak az előkészítő
földmunkák. Az átadást 1980-ra
tervezték, végül 1987-re érte el
százszázalékos teljesítményét.  Ekkor
azonban már egy másik probléma
foglalkoztatta a sajtót: vajon hol
helyezzék el az atomhulladékot? 

Az ÁFÉSZ-ben nemcsak kenyeret, tejet,
vajat és parizert, de kerékpárt, sőt
motorkerékpárt is lehetett venni.
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Ófalu és atomváros 
Miközben Újvárosban egymást érték a szovjet delegációk, és titokzatos
mérnökök mogorva arccal dagasztották a leendő reaktor alatt a paksi
sarat, az Óvárosban már csak dacból is megállt az idő kereke. A két város
tudni sem igen akart egymásról. Az ó-paksiaknak volt saját buszmegál-
lója és vonatállomása, piaca és ÁFÉSZ-áruháza, meg persze atommentes
Duna-partja, halpiaca és fövenyes strandja (mondjuk, ehhez kompozni
kellett), öreg gesztenyefákkal kísért Erzsébet sétánya. Csak éppen pénzük
nem volt. 

Új-Pakson már turbinák hideggőzös indítása, melegjáratás, herme-
tikus tömörségvizsgálat körül járta a szó. Hófe-
hérbe öltözött, szellemszerű alakok sürögtek óriás
betonszarkofágok körül. Színesítésképpen ott to-
porgott a KISZ országszerte toborzott 600 önkén-
tes ifjúmunkása és -munkásnője. Mindeközben az
ófaluban magyarul beszélő sváb Pubi bácsik és
Kreisz bácsik hajnaltájt befogták a lovaikat, hogy
szenet, szódát, homokot és sódert fuvarozzanak. 

Az ó-paksiaknak volt saját buszmegállója
és vonatállomása, piaca 

és ÁFÉSZ-áruháza, meg persze
atommentes Duna-partja, halpiaca és

fövenyes strandja.

Emeletes házak a Deák Ferenc utcában
A 19. század közepéig a paksi nemesek
utcája. A portikuszos kúriák
tulajdonosai később bérházakat is
építettek a telkeiken, hogy kiegészítsék
földjeik jövedelmét. Paks rövidke
emeletes házsora azonban azt is
mutatja, hogy nagy igény nem
mutatkozott a bérlakások iránt
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Paks az 1980-as évek városa. A Kádár-rendszer városa. „Pakson tisz-
tességesen fizetnek, de ezért becsületesen meg kell dolgozni. A jog és a
kötelezettség együtt jár. Az itt folyó munkának van célja, ezért érdemes
áldozatot hozni.” Az iménti társadalompedagógiai intelmekkel teli mon-
datok egyenesen a pártvezértől, Kádár Jánostól származnak. Most ne le-
gyünk cinikusak, és ne kérdezzünk vissza, hogy ezek szerint a létező
szocializmusban máshol nem fizettek volna tisztességesen és ne lett volna
célja a munkának? Inkább lássuk, mit hozott a városnak az a bő egy év-
tized, amely nagyközségből atomvárost épített! 

„A nagyságrendi változásra nem volt felkészülve a település. Ennek kö-
vetkezménye az lett, hogy azt a városfejlesztő erőt,
amely az atomerőmű-beruházásnak volt köszönhető,
a lehető legkedvezőtlenebbül használták fel.” – írja
visszatekintő értékelésében Beregnyei Miklós hely-
történész. Az eredmény egy népességében elöregedő,
magára hagyott Óváros, vele átellenben pedig egy
minden ízében korszerűnek szánt Újváros lett.

Azt a városfejlesztő erőt, amely 
az atomerőmű-beruházásnak volt

köszönhető, a lehető
legkedvezőtlenebbül használták fel.

Az atomváros lakótelepének központja 
a hőskorban: az építés porának frissességével 
és ma: kopottan, bérlőkre váró üzlethelyiségekkel

A historizáló posztmodern
Várnagy Péter Ybl-díjat vehetett át az atomerőmű
bázisiskolájának szánt épületegyütteséért (szakiskola,
sportcsarnok, főiskola 1986–1989). A homlokzatból kiugró
torony és a falsík tagolása a századforduló historizáló
építészetét idézte fel. (Ne feledjük, ezekben 
az évtizedekben fedezte fel az építészszakma Budapest
eklektikus városképének addig lesajnált értékeit)

FORTEPAN – MAGYAR RENDŐr 1981
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Tulipán a panelházon 
„Szépek-e a tulipános házak?” – veti oda a be-
vásárlószatyra mögül egy nénike. Én pedig bó-
logatok és fényképezek, mert ezek a stilizált
tulipánokkal díszített panelházak a magyar épí-
tészettörténet egyik legparázsabb vitáját indítot-
ták el. Major Máté, a modern építészet sokáig
megfellebbezhetetlen teoretikusa 1975-ben az
Élet és Irodalom hasábjain mondott ítéletet a
tulipános panelek felett: „Megdöbbentem. Az
öt lakószintes kubusépületek itt valósággal kivi-
rágoztak.” Majd, miután az öregek jóindulatával
megdicsérte a fiatal építészek bátorságát és tett-
vágyát, kérlelhetetlenül beírta nekik az elégte-
lent: „A tévedést korrigálni lehet és kell!” 

A tervező Csete Györgyöt ma az organikus
építészet nagymesterként tartjuk számon, akár-
csak Makovecz Imrét, aki 1986-ban lett Paks fő-
építésze. Híres temploma miatt Pakson leginkább
az ő nevére emlékeznek az emberek: „A lengyelek
építették az erőművet. Nagyon jámborak voltak.
Vasárnaponként be sem fértek a régi templomba.
Makovecz aztán épített nekik egy újat.” 

A lengyeleket jobb helyre nem is lehetett
volna hozni, mint Paksra, ahol a 80-as években
is illett „rendes, katolikus” lányt elvenni fele-
ségül, és ahol a plébánosnak többen köszöntek,
mint a lakáskiutalásokról döntő pártfunkcio-
náriusoknak. Paks a tradíciók mentén lázadt a
rendszer ellen. Mert bár a 70–80-as évek városi
rangot és kiemelt fizetéseket hozott Paksnak,
de közben kivágták a főutca gesztenyefáit,
sorra bontották jómódú zsidó kereskedőházait,
mállani hagyták az 1800-as évek táblabíró-vi-
lágát idéző, klasszicista kúriáit. 

„Ma már mindenki előtt világos, hogy két-
pólusú lett a város. Éppen ezért, ha a várost épí-
tészetileg is szervessé tudjuk tenni, ha nemcsak
a lakótelepen, hanem az Óvárosban is épülnek
majd lakások, akkor talán fokozatosan oldódik
a »fent« és »lent« kérdése.” – írta a 80-as évek
közepén Jákli Péter, a Városi Tanács akkori el-
nöke. Az oldódás valóban bekövetkezett, de né-
mileg másként, mint azt a szocializmus utolsó
éveiben bárki gondolhatta volna. 

Bár a 70–80-as évek városi rangot és
kiemelt fizetéseket hozott, de közben
kivágták a főutca gesztenyefáit, sorra

bontották jómódú zsidó
kereskedőházait...

Az atomos lakótelepek 
tulipános házai 
a hetvenes évek közepén országos
vitát indítottak el arról, szabad-e
díszíteni a panelházakat? A szuper-
modern atomváros ettől kezdve 
a növényi formákból, népi
motívumokból táplálkozó, organikus
építészet egyik fellegvára 
(Csete György és munkatársai, 1973) 
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A városközpontok városa
Ma sok tekintetben a „fenn” és a „lenn” felcserélő-
dött. Az „atomosok” az elmúlt évtizedekben elad-
ták panellakásaikat, és nem kevesen közülük éppen
az Óvárosban találtak otthonra. A vásárlóerő elköl-
tözése miatt a panelváros központjában a nagyvo-

nalúan kimért szolgáltatóházak konganak az ürességtől. Kereskedelmi
forgalom tekintetében persze az Óváros sem áll sokkal jobban. 

Nevető harmadikként a buszpályaudvar környéke futott fel, ahol rak-
táráruházak és gyárépületek felhagyott csarnokaiban megtelepülő boltok
alkotnak kusza televényt, köztük ide-oda kanyarodó autóutakkal, par-
kolókkal. A gyógyfürdő épülete némi építészeti karaktert is igyekszik
adni e városközi konglomerátumnak, de az erőfeszítés egyelőre belevész
az általános rendezetlenségbe. Pedig a térképen egyértelműen látszik,
hogy itt van Paks voltaképpeni mértani közepe, melyet a régi és új vá-
rosrészek legyezőszerűen ölelnek körbe. A legújabb fejlesztési elképzelé-
sek szerint itt lesz majd az új városcentrum. A tavaly lezajlott építészeti
ötletpályázat legjobb tervei egy parkokkal és fasorokkal átszőtt városköz-
pontot irányoznak elő. Ha jól számolom, az Óváros főtere, a panelváros
központja és a főutcán felépült Városháza környéke után ez lesz Paks ne-
gyedik városközpontja. Mindezt pedig alig húszezer embernek kellene
megtöltenie élettel...

A gyógyfürdő épülete némi építészeti
karaktert is igyekszik adni e városközi
konglomerátumnak, de az erőfeszítés

egyelőre belevész az általános
rendezetlenségbe.

A templom oldalához ragasztott, 
19. századi bazársor fölötti terasz
különleges sétatér a város főutcája
felett. A korlátot szobrok díszítik,
köztük Szent Flóriáné, a tűzoltók
védőszentjéé. Hajdan sok-sok kémény
füstjét kellett figyelnie, de a bontások
után a régi Szent István térnek csak 
a Duna felőli házsora marad meg, 
így munkája is csökkent
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Megújuló óváros
Paks legértékesebb városképi
együttese az Erzsébet Szálló
környéke, mely a 19. század-
ban nyerte el mai alakjának

arra, hogy Deák Ferenc nővére,
Jozefa is itt lakott egykor. A nála
vendégeskedő Haza Bölcsét a
paksiak (szintén bölcs döntés-
ként) városuk neves embereként
tartják számon. A Karácsony
Tamás, Kern Orsolya és Boór
András tervei alapján felújított
épületben 2016 őszén nyitotta
meg kapuit a Paksi Városi Mú-
zeum új, állandó kiállítása. Noha
műemlékileg az eredeti épület
felújítása a legnagyobb ered-
mény, nem maradt el az uniós
beruházásoknál szinte kötelező
bővítés sem. A telek végébe elhe-
lyezett új szárny az udvar végén
álló keresztcsűröket idézi.

főbb körvonalait. A szálló egy-
ben a történeti város mértani
közepe. Az egykori postaút uta-
sai itt szállhattak át a dunai ha-
jókra. Börtsök László 1954-es
műemléki vizsgálatában írja,
hogy: „az épület főbejáratának
helyzete azt is kifejezte, hogy
építésekor jelentősebb volt a dél-
ről, Pécs felől, mint az északról,
a főváros irányából érkező ven-
dégek száma”. 

A szállótól délre a kereskedő-
Paks épületeit találjuk, elsőként
a híres-neves bazársort, míg tőle
északra a nemesi kúriákat, köz-
tük a Szeniczey-féle házat. Neve-
zik még Deák-háznak is, utalva

Az 50-es évek fordulóján épült 6-os út 
a maga korában grandiózus
beruházásnak tűnhetett, 
mely elválasztotta a várost 
a folyóparttól. Lovas kocsik 
és kerékpárok nem használhatták. 
noha előbbiek mára kikoptak 
a városból, a tiltótáblák őrzik
emléküket 

A dunai városok településképe
sorozatunk támogatója a

Fotó: FORTEPAN – UVATERV 1955 
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Biztos pont
A városközpontok túlkínálatában a régi Erzsébet
Szálló olyan nyugalommal figyeli az utat, mint aki
tudja: a fiatal városrészek lelkesedése idővel elenyé-
szik. És aki csak egyszer is paksinak érezte magát
az életben, az ide, az Óvárosba vágyik majd vissza,
hogy csavarogjon egyet a Duna-illatú utcákban, 
felkapaszkodjon a kálváriára, kisétáljon a pinceso-
rok közé. 

Közben persze morogni is fog ez az egyszeri paksi polgár. Sosem fogja
például megszokni a 6-os utat, amely elválasztja a várost az éltető víztől.
A töltésen futó, magas utat még az 50-es években építették, az ország
egyik első modern országútjaként. A paksi lovas kocsik persze nem hasz-
nálhatták. A tiltótáblák ma is megvannak, és olyan sűrűn követik a töl-
tést Dunaföldvár felé, mintha minden becsatlakozó földes útnál egy-egy,
szabályt sérteni készülő szekér állna lesben. 

Végül ez a képzeletbeli paksi polgár a Sánchegyről még egy utolsó
pillantást vet városára. Városára? Hiszen innen látszik csak igazán, meny-
nyire provinciális, mennyire vidékies is a régi Paks. Talán ezért is bántak
vele olyan könnyelműen, mikor ide-oda helyezték a központját...

Aki csak egyszer is paksinak érezte magát
az életben, az ide, az Óvárosba vágyik
majd vissza, hogy csavarogjon egyet a

Duna-illatú utcákban, felkapaszkodjon 
a kálváriára, kisétáljon a pincesorok közé.

tamáska máté
szociológus, város- 
és falukutató,
egyetemi oktató   

Az Erzsébet szálló 1955-ben 
és manapság 
A tér évszázadokon át Paks központja
volt. A szálló bejáratát pontosan 
a délről érkező út tengelyébe
helyezték. Bő hatvan éve a balra
kanyarodó busz továbbhaladt
Budapest felé, jobbra a hajóállomásra
lehetett lejutni, ahonnan akkoriban
még hajók indultak, szintén Budapestre.
Ma már csak néhány helyközi buszjárat
áll meg az óvárosban

Fotó: FORTEPAN – UVATERV 1955 



96 PÁRBESZÉD
A FÖLDGÖMB 2017/április

e lapszámunk megjelenését támogatták

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Telefon: (1) 231-4040 
Fax: (1) 231-4045
Honlap: www.foldrajzitarsasag.hu
E-mail:  info@foldrajzitarsasag.hu

Elnök: Dr. Gábris Gyula
Alelnökök: Dr. Kovács Zoltán
Dr. Michalkó Gábor
Főtitkár: Dr. Mari László
Ügyvivő: Heiling Zsolt
Titkár: Erőss Ágnes

1929–1933, felelős szerkesztő: 
Dr. Milleker Rezső 

1934–1944, szerkesztők: 
Dr. Baktay Ervin és Dr. Kéz Andor

1999–2005, főszerkesztő: Dr. Nemerkényi Antal

2005–2006, főszerkesztő: Dr. Vojnits András 

2006-tól főszerkesztő: Dr. Nagy Balázs

Szakosztályok:
Biztonságföldrajzi  és  Geopolitikai 
Szakosztály,  Expedíciós  Szakosztály,
Társadalom-  és  Gazdaságföldrajzi 
Szakosztály,  Hegymászó-Szakosztály,
Oktatás-módszertani  Szakosztály,
Egészségföldrajzi  Szakosztály,
Természetföldrajzi  Szakosztály,
Térképészeti  Szakosztály,
Turizmusföldrajzi  Szakosztály,
Földrajztanári  Szakosztály

Területi osztályok: 
Bakony–Balaton-vidéki  Osztály  (Veszprém)
Borsodi  Osztály  (Miskolc)
Debreceni  Osztály
Dél-dunántúli  Osztály  (Pécs)
Duna-völgyi  Osztály  (Szekszárd)
Eger–Bükk-vidéki  Osztály
Gyöngyös–Mátra-vidéki  Osztály 
Kisalföldi Osztály  (Győr)
Kiskunsági  Osztály  (Kecskemét)
Közép-dunántúli  Osztály  (Székesfehérvár)
Körös-vidéki  Osztály  (Békéscsaba)
Nyírségi  Osztály  (Nyíregyháza)
Nyugat-magyarországi  Osztály  (Szombathely)
Szegedi  Osztály
Székelyföldi  Osztály  (Csíkszereda)
Tolna  megyei  Osztály  (Dombovár)
Zalai  Osztály  (Nagykanizsa)

Könyvtár és gyűjteményei:
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: (06-1) 309-2600/1443
(2015.  november 15-től 
határozatlan  ideig zárva tart.)

Az éggömböt tartó Atlasz a Magyar Földrajzi 
Társaság védjegyként bejegyzett jelképe

Lapalapító (1929): 
Dr. Milleker Rezső

Az új sorozat 
újraindítói (1999): 
Dr. Nemerkényi  Antal
és  Farkas  Péter  

ALAPÍTVA: 1872

Együttműködő partnereink

legyen itt a te fotód is!   az instagramon használd: # F O L D G O M B M A G A Z I N






